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ПЕРЕДМОВА 

"Літопис авторефератів дисертацій" — державний бібліографічний покажчик, 

призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, що 

захищаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукових 

ступенів доктора та кандидата наук. 

"Літопис авторефератів дисертацій" виходить щоквартально і відображає 

автореферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та способу друку. 

Бібліографічний запис містить: 

— порядковий номер запису; 

— заголовок бібліографічного запису; 

— бібліографічний опис; 

— номер державної реєстрації, за яким видання зареєстровано в Книжковій 

палаті України (подано в прямих дужках після бібліографічного опису); 

— індекс Універсальної десяткової класифікації (розташовано в правому 

нижньому кутку бібліографічного запису). 

Літопис укладено згідно з ГОСТ 7.61—90 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные 

библиографические указатели". 

Заголовок бібліографічного запису складається згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 

"Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліо-

графічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання". 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". 

Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 "Біб-

ліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні 

вимоги та правила", ГОСТ 7.12—93 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и правила", ДСТУ 7093:2009 "Cистема 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами 

(ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD)". 
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Бібліографічні записи згруповано відповідно до таблиць "Розташування 

бібліографічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі 

Універсальної десяткової класифікації" (Київ, 2014 р.). У середині кожного розділу 

записи розміщено за рубриками: "На ступінь доктора наук" і "На ступінь кандидата 

наук", а всередині рубрик — за алфавітною послідовністю прізвищ авторів. 

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та 

географічний. 

В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, котрим 

присвячено автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та 

ініціалами об'єднано в одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в 

круглих дужках. 

Географічний покажчик містить найменування географічних об'єктів, 

розглянутих у авторефератах дисертацій. 

Нумерація в "Літописі авторефератів дисертацій" суцільна впродовж року. На 

титульній сторінці в круглих дужках зазначено номери бібліографічних записів 

відповідного випуску. 

"Літопис авторефератів дисертацій" — довідково-бібліографічне видання, 

призначене бібліотекарям, бібліографам і науковцям, які підвищують свій 

професійний рівень і цікавляться новими ідеями та напрямами в науці. 
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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

1. Махобей К. М. Науковий доробок академіка Г. О. Графтіо (1869—1949) у 

сфері залізничного транспорту, електротехніки та гідроенергетики : автореф. дис. на 

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

Махобей Катерина Михайлівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2015. — 

21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2015-6109 А]

 УДК 001.891:656.2](47+57)(092) 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

2. Морозов Є. М. Методи та засоби надщільної і довготермінової оптичної 

реєстрації інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Морозов Євгеній Михайлович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т проблем реєстрації інформації 

НАН України]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-6759 А] УДК 004.085 

3. Руденко О. А. Імовірнісні моделі та методи оцінювання надійності прог-

рамних засобів з урахуванням вторинних дефектів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Антонович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-7141 А] УДК 004.052 

4. Шатило Я. Л. Методи підвищення ефективності функціонування комп-

лексів технічного захисту інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Шатило Ярослав Леонідо-

вич ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-5910 А] УДК 004.056.5 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

5. Рощупкін О. Ю. Методи і засоби підвищення точності інформаційно-

вимірювальних систем ультрафіолетового випромінювання : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Рощупкін Олексій Юрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. 

— [2015-5527 А] УДК 004.27 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

6. Андрієнко В. О. Методи і засоби контролю та підвищення надійності 

запам'ятовуючих пристроїв в системах критичного застосування : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю 

та визначення складу речовин" / Андрієнко Володимир Олександрович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (41 назва). — 100 пр. — [2015-7001 А] 

 УДК 004.33:004.896 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

7. Бутенко Ю. І. Онтологічні моделі та методи формування нормативного 

профілю при сертифікації програмного забезпечення : автореф. дис. на здобуття 

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

Іванівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-5692 А] УДК 004.414.3:006.063 

8. Губа А. А. Інсерційне моделювання та верифікація багатопотокових систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 

"Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Губа Антон Андрійович ; НАН 

України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5589 А] 

 УДК 004.434 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

9. Галушка І. М. Методи, моделі та інформаційна технологія розробки спеціа-

лізованих систем інтеграції корпоративних даних : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Миколаївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук 

(Полтав. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 80 пр. — [2015-

5697 А] УДК 004.6:005.92 

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

На ступінь кандидата 

10. Альомар М. І. А. Удосконалення технології управління розподілом ре-

сурсів пакетних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мхамад Ібрагім Ахмад 

Альомар ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури України]. — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (8 назв) та в тексті. — 

100 пр. — [2015-5744 А] УДК 004.7 

11. Габінет А. В. Способи підвищення ефективності передачі потокового відео 

в однорангових мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Габінет Артем Вікторович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2015-5940 А] 

 УДК 004.773.5 

12. Каплієнко Т. І. Інформаційна технологія динамічного планування та моні-

торингу процесу розроблення web-орієнтованих інформаційних систем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. техно-
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логії" / Каплієнко Тетяна Ігорівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. 

— Херсон, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2015-5838 А]

 УДК 004.777 

13. Ткачов В. М. Методи та інформаційна технологія передачі і паралельної 

обробки даних швидкоплинних процесів з запобіганням колізій : автореф. дис. на 

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

Ткачов Віталій Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6835 А] 

 УДК 004.75:004.67 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

14. Андрущак І. Є. Розробка та застосування методів прийняття рішень, опти-

мізації та керування в системних медичних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 

рішень" / Андрущак Ігор Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2015. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (42 назви). — 120 пр. — [2015-5684 А] 

 УДК 004.832.2:616-07 

15. Вовна О. В. Методи і засоби побудови комп'ютеризованих оптоелектрон-

них вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері 

шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Вовна Олександр Володимирович ; Держ. 

ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Красноармійськ (Донец. обл.), 2015. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (75 назв). — 100 пр. — [2015-6646 А] 

 УДК 004.896:622.412 

16. Шевченко І. В. Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і 

оптимізації процесу вирощування монокристалів напівпровідників : автореф. дис. на 

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

Шевченко Ігор Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — 100 пр. — [2015-6436 А] 

 УДК 004.896:66.046.51 

На ступінь кандидата 

17. Ваврук І. Є. Управління рухом колісної мобільної робототехнічної системи 

засобами нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Ваврук Ірина Євгенівна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-5933 А] УДК 004.896 

18. Давиденко Є. О. Моделі та інформаційні технології реінжинірингу авто-

матизованих систем плазово-технологічної підготовки виробництва : автореф. дис. 

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

Давиденко Євген Олександрович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили]. — Херсон, 2015. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(22 назви). — 120 пр. — [2015-5470 А] УДК 004.896:658.512 

19. Дрюк О. Д. Методи та моделі маршрутизації мобільних об'єктів на основі 

інтеграції ймовірнісної та нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Дрюк 
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Олександр Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6405 А] 

 УДК 004.89:519.7 

20. Загірська І. О. Моделювання та прогнозування передачі радіонуклідів з 

ґрунту у рослини з використанням динамічних мереж Байєса : автореф. дис. на 

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

інтелекту" / Загірська Ірина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 

[2015-6075 А] УДК 004.89:631.416 

21. Куцяк О. А. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень лікарем 

на основі характеристик самостійного дихання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / 

Куцяк Олександр Анатолійович ; НАН 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. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6913 А] 

 УДК 004.891.3:615.816-78 

22. Лактіонов І. С. Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система 

фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих 

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

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Лактіонов Іван Сергійович ; Держ. ВНЗ 

"Донец. нац. техн. ун-т". — Красноармійськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6662 А] 

 УДК 004.896:631.412 

23. Малишевська К. М. Інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів на 

оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж : автореф. дис. 

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

інтелекту" / Малишевська Катерина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

120 пр. — [2015-6106 А] УДК 004.89 

24. Нгуен Г. К. Моделі і методи комп'ютерної підтримки прийняття рішень в 

автоматизованих системах рухової реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Нгуен Гуі Кионг ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-6178 А] 

 УДК 004.832.2:616-036.82 

25. Новогрудська Р. Л. Інформаційна технологія створення та підтримки 

порталів інженерних знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Новогрудська Ріна Леонідівна ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5517 А] УДК 004.896 

26. Провотар О. О. Моделі та техніки штучного інтелекту в задачах біоін-

форматики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Провотар Ольга Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6470 А] 

 УДК 004.896 

27. Ткачук Я. С. Багатокаскадні узагальнені перетворювачі імітансу та гене-

раторні давачі на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ткачук Яна Сергіївна ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2015-6951 А] 

 УДК 004.896:621.38 

28. Хлевний А. О. Моделі, метод та інформаційна технологія управління 

технологічною підготовкою виробництва машинобудівних підприємств : автореф. 

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

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

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5903 А] 

 УДК 004.896:621 

29. Шабала Є. Є. Інформаційна технологія ідентифікації змісту будівельних 

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

05.13.06 "Інформ. технології" / Шабала Євгенія Євгенівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-5907 А] УДК 004.896:69 

30. Ярмілко А. В. Інформаційна технологія управління високотемпературними 

виробничими процесами за даними відеоспостереження : автореф. дис. на здобуття 

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

Андрій Васильович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. — Київ, 2015. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-7080 А] УДК 004.896:621.397.42 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь кандидата 

31. Борзов Ю. О. Інформаційні технології підвищення функціональної безпеки 

систем обробки інформації критичного застосування : автореф. дис. на здобуття 

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

Олексійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності. — Львів, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-6445 А] УДК 004.9.056.5 

32. Вербенко І. О. Нечітке управління крановими установками на основі 

нейроподібних структур геометричних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Вербенко Ірина Олегівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5818 А] 

 УДК 004.925.8:621.875.5 

33. Врублевський Р. Є. Інформаційна технологія управління електромагніт-

ною обробкою металевих виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Врублевський Роман Євгенович ; 

Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-6063 А] 

 УДК 004.94:621.7.044.7 

34. Гайдукова Н. В. Мультипараметричне управління портфелем інвестицій-

них проектів металургійного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Наталія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5696 А] 

 УДК 004.94:005.8 
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35. Грідель Р. М. Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу роз-

поділених програмних моделей GRID-систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6651 А] УДК 004.942 

36. Доровська І. О. Інформаційні технології моніторингу умов праці робіт-

ників гірничо-металургійних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Доровська Ірина Олександ-

рівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-5953 А] УДК 004.9:622.012 

37. Євтушенко Г. Л. Системне моделювання технологічних та організаційних 

процесів на основі інтегрованих багатокритеріальних методів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Євтушенко Галина Львівна ; Нац. металург. акад. України. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—25 (28 назв). — 100 пр. 

— [2015-6526 А] УДК 004.942:519.816 

38. Загородня Т. М. Моделі та інформаційна технологія забезпечення компе-

тентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог ро-

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

"Інформ. технології" / Загородня Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (21 назва). — 120 пр. — [2015-6295 А] УДК 004.9:378.147 

39. Іваник Ю. Ю. Моделі, методи та засоби формування динамічних сценаріїв 

у навігаційних геоінформаційних системах реального часу : автореф. дис. на здо-

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

Юлія Юріївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-7208 А] 

 УДК 004.94 

40. Макарова Л. М. Моделі та інформаційна технологія переробки інформації 

для прогнозування відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі : автореф. 

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

нології" / Макарова Лідія Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5985 А] 

 УДК 004.942:004.777 

41. Мандзій Т. С. Інформаційна технологія пошуку об'єктів на зображенні 

методом активних форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мандзій Теодор Стефанович ; НАН України, 

М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та 

систем, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5737 А] 

 УДК 004.932 

42. Окоча С. В. Комп'ютеризована система вимірювання геометричних па-

раметрів об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

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

екон.-технол. ун-т трансп., [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2015-5519 А] 

 УДК 004.925.8 
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43. Рибалкін Є. О. Розробка математичних моделей процесів електромаг-

нітного впливу на рідкий метал при підводній дуговій зварці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Рибалкін Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5884 А] 

 УДК 004.942:621.791.75 

44. Рилова Н. В. Моделі та методи інформаційної технології оперативного 

управління виробництвом напівпровідникових матеріалів : автореф. дис. на здобуття 

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

Вікторівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук 

(Полтав. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 80 пр. — 

[2015-5762 А] УДК 004.9 

45. Сташинський О. П. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 

диспетчерського персоналу газотранспортного підприємства : автореф. дис. на 

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

Сташинський Олександр Петрович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5895 А] 

 УДК 004.9:621.6 

46. Стрельніков П. В. Експериментальне оцінювання надійності обладнання 

інформаційних систем в умовах малої статистики відмов : автореф. дис. на здобуття 

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

Павло Валерійович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. — Київ, 2015. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 110 пр. — [2015-

5780 А] УДК 004.9 

47. Стягар А. О. Комп'ютерне моделювання деформування пружних тіл з 

тонкими включеннями комбінованим методом граничних та скінченних елементів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчислюв. методи" / Стягар Андрій Орестович ; НАН України, Ін-т 

приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-5896 А] УДК 004.942:539.3 

48. Сухомлин Р. О. Математичне та інформаційне забезпечення процесів 

визначення розладнань в технічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Сухомлин Роман Олександрович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-7278 А]

 УДК 004.942 

49. Шкільнюк Д. В. Методи визначення ефективних ознак для розпізнавання 

елементів дактильно-жестової мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шкільнюк Дмитро Валерійович ; 

НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2015-6437 А] УДК 004.93 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

50. Зачко О. Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами 

розвитку складних систем : (на прикладі цивіл. захисту) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Зачко 

Олег Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Львів. держ. ун-т безпеки 

життєдіяльності Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Київ, 2015. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—41 (62 назви). — 150 пр. — [2015-6816 А] 

 УДК 005.8 

51. Колодійчук В. А. Ефективність логістичних систем у зернопродуктовому 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Колодійчук Володимир Анато-

лійович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (47 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2015-5842 А] 

 УДК 005.932:338.436 

52. Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кузнєцов Едуард Анатолійович ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Львів, 2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (61 назва). — 100 пр. — [2015-

6614 А] УДК 005.5:005.336.2](477) 

53. Лазарева М. Г. Науково-методичні основи управління динамічною 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лазарева Марина Геннадіївна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 37—42 (39 назв). — 100 пр. — [2015-5850 А] 

 УДК 005.336.:334.78 

54. Овчаренко Є. І. Методологія формування та узгодження цілей у системі 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" ; 21.04.02 "Екон. 

безпека суб'єктів госп. діяльності" / Овчаренко Євген Іванович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (55 назв). — 100 пр. — [2015-6000 А] УДК 005.934 

55. Соломянюк Н. М. Теоретико-методологічні засади планування маркетингу 

на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (49 назв). — 100 пр. — [2015-6154 А] 

 УДК 005.51:339.138:663/664 

На ступінь кандидата 

56. Андрієнко Н. М. Організаційно-економічне забезпечення ефективного 

управління комерційною діяльністю промислового підприємства : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Андрієнко Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку 

та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-6045 А] УДК 005.346:334.716 

57. Борматенко М. В. Управління підприємством на основі розвитку кому-

нікативних систем та послуг інформатизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Микола Васильович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5456 А] 

 УДК 005.93:004 
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58. Бурак Н. Є. Управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації 

надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Назарій Євгенович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності. — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-6206 А] УДК 005.8:[377.091:614.8 

59. Веретін Л. С. Управління продуктивністю підприємств споживчої коопе-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Веретін Людмила Станіславівна ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6603 А] УДК 005.332.8:334.735 

60. Власенко Т. О. Економічна ефективність підприємств інтенсивного птахів-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Власенко Тетяна Олексіївна ; Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6523 А] 

 УДК 005.336.1:636.5 

61. Гой Н. В. Удосконалення оперативного управління у м'ясопереробних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гой Наталія Василівна ; Львів. 

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

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2015-5463 А]

 УДК 005.93:637.5 

62. Голович Н. М. Економічна безпека функціонування сільськогосподарських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Голович Надія Михайлівна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — 

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

100 пр. — [2015-6605 А] УДК 005.934:631.11 

63. Данилюк В. О. Управління технічним розвитком підприємства на стра-

тегічних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Данилюк В'ячеслав Олек-

сійович ; Держ ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5704 А] 

 УДК 005.21:005.93 

64. Дудко П. М. Стратегічне управління вищим навчальним закладом на 

основі конкурентних переваг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дудко Павло Мико-

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

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5596 А] 

 УДК 005.21:378.091 

65. Концевич В. В. Несилове проактивне управління якістю проектів : авто-

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

і програмами" / Концевич Вікторія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

— Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

6746 А] УДК 005.8:005.336.3 

66. Корхіна І. А. Моделі формування оптимального портфелю проектів роз-

витку підприємства по фінансовим критеріям в умовах невизначеності : автореф. 



   

 
16 

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

програмами" / Корхіна Інна Арнольдівна ; Одес. нац. мор. ун-т, [Нац. металург. акад. 

України]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-5613 А]

 УДК 005.8:658.14/.15 

67. Костюк Ж. С. Підходи до підвищення економічної безпеки підприємств 

залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Костюк Жанна Сергіївна ; Укр. 

держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-5976 А] УДК 005.934:656.2 

68. Крап-Спісак Н. П. Методологічні основи керування конфігураціями 

туристичних потоків в системі управління проектами : автореф. дис. на здобуття 

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

Крап-Спісак Наталія Павлівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. 

держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Львів. ін-т економіки і туризму]. — Львів, 2015. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6354 А] 

 УДК 005.8:338.486.3 

69. Лозовська Н. М. Екологічний менеджмент на підприємствах харчової 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лозовська Наталія Миколаївна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-6104 А] УДК 005:502.17:664 

70. Луцик М. В. Управління формуванням та використанням інтелектуальних 

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

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Луцик Марія Василівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-6105 А] 

 УДК 005.336.4:338(477) 

71. Максімчук О. С. Організаційно-економічний механізм інноваційного роз-

витку підприємств сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Степанович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(25 назв). — 1 30 пр. — [2015-5986 А] УДК 005.342:338.46 

72. Панухник Я. Г. Модернізація технологій управління підприємством у 

муніципальній економічній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Панухник Яна 

Геннадіївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 120 пр. — [2015-6626 А] 

 УДК 005.591.6:352.075 

73. Печенюк А. В. Управління професійним розвитком науково-педагогічних 

працівників університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Печенюк Анна Вікторівна ; Нац. 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6627 А] 

 УДК 005.336.2:378.091.12 

74. Побережний Р. О. Формування стратегії розвитку машинобудівного 

підприємства на основі збалансованої системи показників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Побережний Роман Олегович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-

5521 А] УДК 005.21:621 

75. Подвальна Г. В. Перспективне планування технологічного оновлення 

автотранспортного підприємства на ринку логістичних послуг : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Подвальна Галина Василівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та 

права", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2015-6239 А] 

 УДК 005.521:656]:[339.13:658.7 

76. Прохоренко О. В. Управління аутсорсингом на машинобудівному під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Прохоренко Олена Вікторівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-6419 А] УДК 005.591.4:005.58]:621 

77. Салімон О. М. Управління розвитком інноваційного потенціалу під-

приємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Салімон Ольга 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5652 А] 

 УДК 005.342:67/68 

78. Скурська В. А. Мотиваційний механізм управління трудовим потенціалом 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Скурська Валентина Анато-

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

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6634 А] 

 УДК 005.96:005.32 

79. Сташевський З. П. Моделі та механізми формування компетентності 

персоналу ІТ-проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Сташевський Захар Петрович ; 

Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки 

життєдіяльності. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-6259 А] УДК 005.8:004.9 

80. Терентьєва О. В. Організаційно-економічне забезпечення антикризової 

діяльності підприємств : (за матеріалами підприємств з вир-ва електродвигунів 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Терентьєва Олена Володимирівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-7279 А] 

 УДК 005.7:005.931.1 

81. Тирінов А. В. Формування механізму підвищення ефективності діяльності 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тирінов Андрій Вікторо-

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

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 1 50 пр. — [2015-5660 А] 

 УДК 005.336.1:334.716 

82. Ткаченко М. О. Управління інноваційним розвитком промислового під-

приємства на основі реструктуризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ткаченко Марина 

Олексіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 21 c., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6424 А] 

 УДК 005.591.4:334.716 

83. Тревого О. І. Економічне оцінювання та моделі розвитку машинобудівних 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Тревого Олена Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-5661 А] УДК 005.52:621 

84. Шевлюга О. Г. Організаційно-економічні засади управління техніко-

технологічним розвитком машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття 

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

Шевлюга Олена Геннадіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-6198 А] УДК 005.93:62 

85. Яневич М. М. Система інформаційно-аналітичного забезпечення стратегіч-

ного маркетингового управління підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Яневич Михайло Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2015-6640 А] 

 УДК 005.21:658.8 

86. Янчук Т. В. Економічний механізм впровадження інформаційних техно-

логій на підприємствах малого та середнього бізнесу : автореф. дис. на здобуття 

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

Янчук Тетяна Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-6200 А]

 УДК 005.591.6:004 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

87. Прокопович І. В. Розробка та вдосконалення метрологічного забезпечення 

ливарного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Прокопович Ігор 

Валентинович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (73 назви). — 100 пр. — [2015-6380 А] УДК 006.91:621.74 

На ступінь кандидата 

88. Габер А. А. Удосконалення науково-методологічних засад забезпечення 

якості вищої та післядипломної освіти в сфері метрології : автореф. дис. на здобуття 

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

метрол. забезп." / Габер Антоніна Анатоліївна ; Одес. держ. акад. техн. регулювання 

та якості. — Одеса, 2015. — 21 c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-6564 А] УДК 006. 015.5:[378.147:006.91 

89. Дідич В. М. Метрологічне забезпечення потенціометричних методів та 

засобів вимірювання активності іонів складових елементів гумусу в ґрунті : автореф. 

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

сертифікація та метрол. забезп." / Дідич Володимир Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6607 А] УДК 006.91:631.42 
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90. Топчак Н. В. Вдосконалення нормативного забезпечення якості зерна 

пшениці та її оцінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

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

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

Бібліогр.: с. 21—22 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6711 А] 

 УДК 006.015.5:631.11 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

91. Борис Т. П. Становлення і розвиток художніх музеїв в Україні (кінець 

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

наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Борис Тетяна Петрівна ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2015-6332 А] УДК 069:7](477)"189/193" 

92. Варивода А. Г. Пам'ятки українського церковного гаптування XVII—XVIII ст. 

з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як 

об'єкт культурної спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Варивода Аліна Григорівна ; 

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

пам'яткознавства. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-6522 А] УДК 069:27-525.7](477-25)"16/17" 

93. Костенко А. В. Археологічні фонди краєзнавчого музею: формування, 

зберігання, використання : (на прикладі Херсон. обл. краєзнав. музею) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнавство. 

Пам'яткознавство" / Костенко Антон Віталійович ; НАН України, Укр. т-во охорони 

пам'яток історії та культури. Центр пам'яткознавства. — Київ, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6613 А] 

 УДК 069.029:908](477.72-25):904 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

94. Базака Р. В. Преса Кіровоградщини (1874—1921 рр.): історико-функціо-

нальний аспект, типологічна характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

налістики" / Базака Роман Вікторович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6642 А] 

 УДК 070.19(477.65)"1874/1921" 

95. Виговська Н. А. Мультимедійність та конвергентність як фактори транс-

формації регіональних медіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Виговська 

Наталія Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6968 А] 

 УДК 070:316.77](477-32) 

96. Деяк-Якобишин О. М. Колумністика як феномен персоналізованої журна-

лістики : (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та 
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історія журналістики" / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5829 А] УДК 070.448:821.111'06-92.09 
97. Іваницька Б. В. Преса господарських товариств Східної Галичини: станов-

лення, тематичні аспекти, суспільно-політична роль (1918—1939 рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та 
історія журналістики" / Іваницька Божена Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Львів. ун-т бізнесу та права]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-6168 А] 

 УДК 070:631.11](477.83/.86)"1918/1939" 
98. Мірошниченко Ю. П. Культурно-мистецька проблематика провідних газет 

України та світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Мірошниченко 
Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 
2015. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 120 пр. — [2015-
6414 А] УДК 070.11(477+100) 

99. Рудик М. С. Науково-публіцистична спадщина Володимира Здоровеги: 
історіографія, проблематика, концептуальні засади : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія жур-
налістики" / Рудик Мирослава Степанівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6992 А] 

 УДК 070:001](477)(092) 
100. Філоненко Д. В. Науково-популярна періодика в Україні: традиції та 

інновації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Філоненко Данило Валерійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6997 А] 

 УДК 070.44:001.895](477) 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 

На ступінь кандидата 

101. Добрянська Т. А. Українська кирилична рукописна книга XVII ст.: 
атрибуція та кодикологічний опис : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / 
Добрянська Тетяна Андріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2015-5475 А] УДК 091.14:003.349](477)"16" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

102. Вернидуб Р. М. Інтеграція науки і освіти в системі професійної під-
готовки педагогічних кадрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 
наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Вернидуб Роман Михайлович ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 
2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (43 назви). — 100 пр. — [2015-6730 А] 

 УДК 101:378.011.3-051 
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103. Коломієць О. Г. Філософська парадигма упередження агресивності у 

сучасному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Коломієць Олена Германівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 

(30 назв). — 100 пр. — [2015-5721 А] УДК 141.7:316.613.434 

104. Костючков С. К. Біополітична домінанта філософсько-освітньої кон-

цепції в умовах громадянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Костючков Сергій Карпович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. 

— Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (37 назв). — 100 пр. — [2015-7100 А]

 УДК 101:37:316.3 

105. Поліщук О. С. Ціннісні засади колективної дії у сучасному суспільстві : 

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Поліщук Олександр Сергійович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 32, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (55 назв). — 100 пр. — [2015-7116 А] УДК 101:316.3 

106. Рябченко В. І. Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: 

соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу : 

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

філософія та філософія історії" / Рябченко Володимир Іванович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 36 с. : схема. — Бібліогр.: с. 30—33 

(39 назв). — 100 пр. — [2015-6786 А] УДК 140.8:378(477) 

107. Сакун А. В. Сучасність в когнітивному просторі мислення: соціально-

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

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Сакун Айта Валдуровна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—32 

(41 назва). — 100 пр. — [2015-6014 А] УДК 141.7:130.2 

108. Фельдман О. Б. Філософсько-антропологічні імплікації альтруїзму у 

сучасних соціокультурних контекстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Фельдман 

Олександр Борисович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 

32, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 27—30 (30 назв). — 100 пр. — [2015-6029 А]

 УДК 141.319.8:130.2 

109. Яковлева О. В. Багатомовність українського суспільства як регулятивний 

фактор освіти і виховання в системі вищих навчальних закладів у контексті світового 

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

"Філософія освіти" / Яковлева Олена Вячеславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — 

[2015-7079 А] УДК 140.8:378](477) 

На ступінь кандидата 

110. Бондаренко В. В. Методологічний потенціал поняття природи в осмис-

ленні сучасних цивілізаційних процесів та у вирішенні завдань соціального вихо-

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Бондаренко Віталій Васильович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2015. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6203 А] УДК 113:37.035 

111. Брагін Ю. А. Формування предмета дослідження в концепціях В. Дільтея 

і К. Гірца: культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Брагін Юрій 

Анатолійович ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6489 А] 

 УДК 130.2 

112. Вихованець З. С. Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних 
знань: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Зоріна Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5938 А] 
 УДК 141.7:[81'276.6:33 

113. Галань Н. В. Філософсько-критичний дискурс у теоретичній спадщині 

українських радянських філософів 1920-х — початку 1930-х років : автореф. дис. на 

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

Галань Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ 
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5576 А] УДК 14(477)"192/193" 

114. Демура О. О. Архетипно-міфологічні структури радянської культури: 

естетичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.08 "Естетика" / Демура Оксана Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

5951 А] УДК 130.2:141.82](47+57) 

115. Дидишко Й. Й. Парадигми розвитку технічного знання в цивілізаційній 

історії людства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Дидишко Йосип Йосипович ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Одес. нац. акад. зв'язку 

ім. О. С. Попова]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 120 пр. — [2015-

6213 А] УДК 130.2:62 
116. Домніч С. П. Соціокультурна комунікація: філософсько-антропологічний 

аналіз мовленнєвих практик у міжкультурній взаємодії : автореф. дис. на здобуття 

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

культури" / Домніч Світлана Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. 
нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5476 А] 

 УДК 130.2:141.319.8]:316.77 

117. Єгупов М. В. Ідентичність як атрибут людини і суспільства : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Єгупов Микола Владленович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

6972 А] УДК 141.7:316.61 

118. Захарченко М. С. Методологічні засади деліберативної моделі демократії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Захарченко Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-5957 А] УДК 141.7:321.7 

119. Кайс З. В. Соціальна семантика урбаністичного світу: символіка графіті : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. фі-

лософія та філософія історії" / Кайс Зося Вадимівна ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-5484 А] УДК 140.8:76 
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120. Карабань О. М. Феномен громадянської активності особистості: со-

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

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

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

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2015-7213 А] УДК 141.7:316.621 

121. Клочко М. О. Осягнення божественного в людському бутті: філософсько-

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

[спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Клочко Микола 

Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5606 А] 

 УДК 141.319.8:141.4 

122. Лелека О. В. Деконструкція зла: соціальна трансформація від радикаль-

ного до банального : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лелека Ольга Василівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-6862 А] УДК 111.84:316 

123. Марійко С. В. Homo virtualis у структурі сучасного суспільства : автореф. 

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

філософія історії" / Марійко Світлана Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20. — 110 пр. — [2015-5858 А] 

 УДК 111.32:316.3 

124. Невмержицька М. В. Формування конкурентоспроможності особистості 

в умовах масового суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Невмержицька Марія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6123 А] УДК 101:316.476 

125. Невмержицька Н. М. Свідомість сучасної студентської молоді України 

як фактор професійної і суспільно-політичної орієнтації : автореф. дис. на здобуття 

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

історії" / Невмержицька Наталія Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

6673 А] УДК 141.7:316.346.32-057.875](477) 

126. Новіцька Т. В. Природознавство як освітній проект: сучасні транс-

формації та тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Новіцька Таміла Валентинівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-5516 А] УДК 113:37 

127. Пожарська Н. М. Гуманістичні імперативи здійснення освітньої по-

літики: філософський вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Пожарська Наталія Михайлівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (23 назви). — 100 пр. — [2015-5880 А]

 УДК 101:37.014 

128. Рахмайлов Є. В. Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній 

філософії Німеччини (друга половина ХІХ ст. — перша половина ХХ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
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філософія історії" / Рахмайлов Євген Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-5883 А] УДК 140.8:316.644:321.64](430)"185/193" 

129. Романюк О. В. Гуманітарні виміри вищої медичної освіти у сучасному 

українському суспільстві: філософсько-антропологічний аспект : автореф. дис. на 

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

філософія культури" / Романюк Оксана Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5526 А] 

 УДК 130.2:[378:61](477) 

130. Сердюк К. О. Культурно-історичні передумови сучасного тероризму : 

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

антропологія, філософія культури" / Сердюк Катерина Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (12 назв). — 120 пр. — [2015-5534 А] УДК 130.2:323.28 

131. Скиба І. П. Інструментальне знання в контексті соціальної діяльності в 

інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Скиба Іван Петрович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-7271 А] УДК 1:316.3 

132. Сорока М. В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філо-

софській культурі : (іст.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Сорока Марина Валентинівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 

100 пр. — [2015-6155 А] УДК 130.2(=161.2):32 

133. Степико К. М. Формування діалогічності української культури як пріо-

ритет гуманітарної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 21.03.01 "Гуманітар. і політ. безпека держави" / Степико Ка-

терина Михайлівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2015. — 16, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-7276 А] УДК 130.2(477) 

134. Ференц О. І. Поняття Іншого в сучасній філософській рефлексії : автореф. 

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

філософія історії" / Ференц Оксана Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6266 А] 

 УДК 101:316.3 

135. Фіалко Н. А. Гуманізація вищої освіти: змістовно-функціональні аспекти : 

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

софія освіти" / Фіалко Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

6875 А] УДК 141.7:378 

136. Халай І. О. Антропокосмізм у проблемному полі філософії та методології 

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

"Філософія науки" / Халай Інна Олегівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 

України, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6998 А] 

 УДК 141.319.8:167.1 

137. Цира О. В. Соціально-філософський аналіз конвергентних технологій як 

суб'єкта інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Цира Олександра 

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

нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

120 пр. — [2015-6272 А] УДК 101:316.3 

138. Цупренко З. В. Життєздатність суспільства: соціально-філософський 

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Цупренко Зореслава Володимирівна ; Запоріз. 

нац. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 120 пр. — [2015-5556 А]

 УДК 141.7 

139. Чумак О. В. Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чумак Олена Василівна ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-5794 А] УДК 141.201:316.422 

140. Шаровська Н. Б. Естетизм як духовно-світоглядний феномен : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.08 "Естетика" / 

Шаровська Ніна Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6036 А] 

 УДК 111.852:130.122 

141. Юрченко Е. А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії : автореф. 

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

філософія історії" / Юрченко Едуард Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-6799 А] УДК 141.7:316 

142. Якимчук О. І. Філософсько-когнітивні засади розвитку національного 

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

09.00.10 "Філософія освіти" / Якимчук Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 

100 пр. — [2015-5439 А] УДК 101:37 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

143. Токарева Н. М. Психологія комунікативного моделювання особистісних 

конструктів у підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Токарева Наталя Мико-

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

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (21 назва). — 100 пр. — [2015-7068 А] 

 УДК 159.922.82 

144. Траверсе Т. М. Психологія політичного мислення: системно-стратегіаль-

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

19.00.11 "Політ. психологія" / Траверсе Тетяна Михайлівна ; Ін-т соц. та політ. 

психології НАПН України. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(40 назв). — 100 пр. — [2015-6790 А] УДК 159.955:32 

На ступінь кандидата 

145. Боличева О. В. Персоніфікація професійних знань як чинник розвитку 

особистості студента-психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Боличева Олена 
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Вікторівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [ДВНЗ "Ун-т менеджменту 

освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7045 А] УДК 159.923.2-057.875 

146. Василевська О. І. Особливості розвитку психічного здоров'я молодшого 

школяра засобами казкотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6810 А] 

 УДК 159.922.73:[615.85:821-343 

147. Волошина В. О. Вплив інтерференції на метапам'яттєві судження сту-

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

"Пед. та вік. психологія" / Волошина Вікторія Олександрівна ; Нац. ун-т "Остроз. 

акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-5939 А] 

 УДК 159.953.3:159.955.5 

148. Гурлєва Т. С. Психолого-педагогічні умови формування відповідальності 

у важковиховуваних підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гурлєва Тетяна Степанівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6338 А] 

 УДК 159.922.76-056.49 

149. Єфимова І. В. Соціально-психологічні особливості зворотного зв'язку між 

суб'єктами допологової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Іріна Вікторівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7095 А] 

 УДК 159.922.2-055.26 

150. Замша А. В. Психологічні детермінанти інтелектуального розвитку під-

літків з порушеннями слуху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Замша Анна Володимирівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2015-6609 А] 

 УДК 159.925-053.6:159.922.76-056.263 

151. Камінська І. П. Психологічні особливості формування деонтологічної 

культури майбутніх медиків засобами іноземної мови : автореф. дис. на здобуття 

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

Камінська Ія Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-6610 А] УДК 159.923.5:378.147:614.253 

152. Козачук О. А. Психосоціальний розвиток особистості юнацького віку з 

гомосексуальною орієнтацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Козачук Олена Анатоліївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 1 20 пр. — 

[2015-6768 А] УДК 159.922.86-056.34:616.89-008.442.36 

153. Любіна Л. А. Гендерні особливості формування професійної компетент-

ності майбутніх лікарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Любіна Любов Анатоліївна ; Нац. акад. 
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пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 120 пр. — [2015-5506 А] 

 УДК 159.922.1:[378.147:61 

154. Маїк М. С. Опредметнені моделі вияву особливостей психіки суб'єкта в її 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Маїк Марія Степанівна ; Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Респ. ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т" (Ялта)]. — Луцьк, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6463 А]

 УДК 159.964 

155. Малкович М. М. Особливості рольової амбівалентності батьків як 

чинник формування гендерних уявлень хлопчиків дошкільного віку : автореф. дис. 

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

логія" / Малкович Мирослава Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5508 А] 

 УДК 159.922.73 

156. Маляр О. І. Довільність емоційної регуляції та чинники її розвитку у 

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

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

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5988 А] 

 УДК 159.922.7:159.942]-053.5 

157. Москаленко О. В. Розвиток ціннісно-смислової сфери у майбутніх 

фахівців технічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Москаленко Ольга Володимирівна ; 

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

раїни "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-5634 А] УДК 159.923.5:174 

158. Мосьпан М. О. Формування здатності особистості до саморегуляції у 

конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

5512 А] УДК 159.923.2:316.643.3 

159. Новик Л. М. Психологічні чинники розвитку суб'єктності в юнацькому 

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

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

гоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-6701 А] УДК 159.922.8 

160. Носенко Д. В. Особистісні чинники психологічного феномену самоін-

валідизації як форми проактивної копінг-поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Носенко Діна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Київ, 2015. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2015-6931 А] 

 УДК 159.923 

161. Петренко В. Є. Психологічна корекція тривожності старшокласників 

різних типів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Петренко 

Вікторія Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6779 А] 

 УДК 159.922.83 

162. Подшивайлов Ф. М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери 

особистості майбутнього психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Подшивайлов Федір Ми-

хайлович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6781 А] УДК 159.923.5-051 

163. Пуертас С. Д. К. Ситуативна актуалізація цінностей як чинник електораль-

ного вибору студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Пуертас Савіна Даніела Клавдія ; 

Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6007 А] 

 УДК 159.923.2:324]-057.875 

164. Сабол Д. М. Психологічні особливості формування етнічної свідомості в 

юнацькому віці засобами української народної вишивки : автореф. дис. на здобуття 

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

Діана Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5650 А] 

 УДК 159.922.7:159.922.4]:746.3(=161.2) 

165. Соболєва К. В. Психологічні особливості децентрації у ранньому юнаць-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Соболєва Катерина Віталіївна ; Нац. акад. пед. 

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

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 110 пр. — [2015-6393 А] УДК 159.922.8 

166. Теплюк А. А. Емоційні переживання як чинник розвитку довільної 

поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5546 А] 

 УДК 159.942-053.4:316.614.5 

167. Тригуб Т. М. Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного 

статусу школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Тригуб Тетяна Мико-

лаївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 80 пр. — [2015-6026 А] 

 УДК 159.922.74-057.874 

168. Франчук О. Ю. Діалог у глибинній корекції майбутнього психолога : 

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

вік. психологія" / Франчук Олександра Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6837 А] УДК 159.964 

169. Чуніхіна С. Л. Індивідуально-стильові особливості конструювання гро-

мадянином образу державного чиновника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Чуніхіна Світлана Лео-

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

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-6715 А] УДК 159.922:35.08 
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170. Шамрук О. П. Психологічні особливості формування організованості у 
майбутніх співробітників державної пенітенціарної служби України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Шамрук Олег Павлович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2015-6956 А] УДК 159.923.2:343.81-051 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання.  
Методологія та логіка науки 

На ступінь доктора 

171. Ороховська Л. А. Медіакультура в контексті цивілізаційного розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Ороховська Людмила Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 
(36 назв). — 100 пр. — [2015-6866 А] УДК 165:316.77 

На ступінь кандидата 

172. Басенко І. Ю. Трансдисциплінарність наукового мистецтва : (філос.-
методол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.09 "Філософія науки" / Басенко Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-6723 А]
 УДК 167.1:168 

173. Бондажевська Л. С. Проблема експлікації поняття "помилка" в не-
формальних дослідженнях аргументації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філос. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / Бондажевська Людмила Сергіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 
100 пр. — [2015-6844 А] УДК 162.5 

174. Чекан Н. І. Філософське осмислення метафори : (методол. аспект) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.02 "Діалек-
тика і методологія пізнання" / Чекан Наталя Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2015-
6319 А] УДК 165:81'373.612.2 

175. Шарко О. В. Явище семантичної неясності: логіко-філософський аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / 
Шарко Олег Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6879 А] 

 УДК 164.2:165.412 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

176. Щепанський В. В. Рецепція релігійної філософії середньовіччя у "Треносі" 
М. Смотрицького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.11 "Релігієзнавство" / Щепанський Віталій Вікторович ; Нац. ун-т "Остроз. 
акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-7346 А] УДК 2-1:141.4 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

177. Гаврилюк Т. В. Християнська антропологія в її сучасних трансфор-
маціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.11 
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"Релігієзнавство" / Гаврилюк Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2015. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 27—29. — 
100 пр. — [2015-7182 А] УДК 27-18 

На ступінь кандидата 

178. Дідківський А. А. Православна етика: гуманістичний потенціал та 

історичні форми легітимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Дідківський Анатолій Андрійович ; Жито-

мир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Житомир, 2015. 

— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2015-6763 А]

 УДК 271.2-426 

179. Іценко О. Г. Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громад-

ського): філософсько-релігієзнавчий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Іценко Олександр Григорович ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Житомир, 

2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5963 А] 

 УДК 271.2-1:271.2-722.51](477)(092) 

180. Попович Я. М. Феномен паломництва в католицизмі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Попович 

Яна Максимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6830 А] УДК 271.4-57 

181. Руско Н. М. Особливості галицького іконопису кінця ХІХ — початку 

ХХ століть: філософсько-релігієзнавчий контекст : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Руско Надія Ми-

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

Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-6384 А] УДК 27-1-526.62:7.046.3](477.83/.86)"189/191" 

182. Шадюк Т. А. Есенційний та екзистенційний модуси стражденності в 

православ'ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Шадюк Тамара Адамів-

на ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5909 А] УДК 271.2-185.2 

183. Щербань М. В. Відносини радянської влади і Російської Православної 

Церкви в Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917—1930 рр.) : 

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

знавство" / Щербань Микола Володимирович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6279 А] 

 УДК 271.222(=161.1):322(47+57)](477)"1917/1930" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

184. Корепанов Г. С. Статистичне оцінювання інвестиційної привабливості 

регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.10 "Статистика" / Корепанов Георгій Сергійович ; Держ. служба ста-
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тистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-6351 А] УДК 311.21:[332.122:330.322](477) 
185. Романенко І. О. Статистичний аналіз трудової міграції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Романенко 
Ірина Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-
6252 А] УДК 311.2:331.556.4 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь доктора 

186. Мельничук Д. П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства 
у контексті поліпшення якості життя населення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка 
і політика" / Мельничук Дмитро Петрович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. 
дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 
(81 назва). — 150 пр. — [2015-5741 А] УДК 314.14:331.101.262 

На ступінь кандидата 

187. Храпунова Я. В. Оцінювання та прогнозування впливу природного та 
механічного руху населення на соціально-економічний розвиток : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Храпунова Яна Володимирівна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, 
Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-6555 А] УДК 314.15:330.342.146 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

188. Гуцол С. Ю. Психологія міфотворення в сучасній культурі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; 
психологія соц. роботи" / Гуцол Світлана Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36. — 
100 пр. — [2015-5593 А] УДК 316.74:398.22 

189. Клопота Є. А. Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами 
зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.08 
"Спец. психологія" / Клопота Євгеній Анатолійович ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. 
пед. наук України, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 35—38 (37 назв). — 100 пр. — [2015-6572 А] УДК 316.61-056.262 

190. Мітчук О. А. Феномен ліберального контенту в соціальних комунікаціях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 
27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Мітчук Ольга Андріївна ; Класич. 
приват. ун-т, [ПВНЗ "Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука"]. 
— Запоріжжя, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (27 назв). — 100 пр. — [2015-
6699 А] УДК 316.77:321.7 

191. Ніколенко В. В. Гастрономічні детермінанти суспільного життя: соціо-
логічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 
22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Ніколенко Вадим Вікторович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2015. 
— 33 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (27 назв). — 100 пр. — [2015-5413 А] 

 УДК 316.3:316.728 
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192. Путров С. Ю. Біосоціальні технології впливу на здоров'я людини: со-

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

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Путров Сергій 

Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 30 с. — Бібліогр.: 

с. 25—28 (30 назв). — 100 пр. — [2015-7138 А] 

 УДК 316.766.33:[613.8:316.37 

На ступінь кандидата 

193. Башманівська Я. В. Самотність людини в умовах глобалізації : автореф. 

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

та філософія історії" / Башманівська Яна Владиславівна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-5567 А] УДК 316.61:316.32 

194. Буданова О. Б. Політична комунікація в інтернет-просторі: український 

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

22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Буданова Олександра Борисівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-5572 А] УДК 316.77:32]:004.738.5]](477) 

195. Герус О. І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерцій-

ною рекламою в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Герус 

Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-5942 А] УДК 316.42(=161.2):659.1 

196. Домаранська А. О. Методологія і методика побудови стратифікованих 

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

22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Домаранська Анна Олександ-

рівна ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-5830 А] УДК 316.34:303.4 

197. Загороднюк В. Є. Становлення соціально-комунікаційної технології 

"ед'ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : 

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

спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Загороднюк Владислава 

Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 

16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6343 А]

 УДК 316.259:654.1(477) 

198. Золотнюк О. П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в 

сімейних відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Золотнюк Олеся Павлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 130 пр. — 

[2015-5959 А] УДК 316.361 

199. Зубарєва О. І. Дискурс соціального контролю як об'єкт соціологічного 

теоретизування: методологічні реконфігурації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Оксана Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-5481 А] УДК 316.454.5.063 

200. Квасниця О. Ю. Соціально-комунікаційні концепти елітотворення: гло-

бальний та національний контексти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / 

Квасниця Ольга Юріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6655 А] 

 УДК 316.344.42 

201. Кіндра С. О. Структурно-функціональна та типологічна специфіка вітчиз-

няної радіопромоції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Кіндра Світлана 

Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2015-6457 А] 

 УДК 316.773:654.195](477) 

202. Козир Ю. А. Соціокультурні смисли концептуальної моделі Україна — 

Росія в масмедійному контенті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Козир Юлія 

Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Сум. держ. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

6084 А] УДК 316.774:316.7(477:470) 

203. Кузіна І. І. Довіра до політичних інститутів в Україні: концептуалізація 

феномену та фактори формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кузіна Ірина Іванівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-5497 А] УДК 316.334.3(477) 

204. Левицька Н. С. Особливості економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Левицька Надія 

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

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6695 А]

 УДК 316.61:364-43 

205. Острова В. Д. Проспективна ідентичність як чинник соціально-психо-

логічної адаптації студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Острова Вікторія Дмитрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 

2015. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2015-6625 А] 

 УДК 316.6-053.6 

206. Петруньок Б. П. Особливості становлення і розвитку колективної іден-

тичності кримських татар в контексті українського державотворення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / 

Петруньок Борис Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5755 А] 

 УДК 316.347(=512.19):321.01(477) 

207. Полек Т. В. Сільська молодь у пострадянському місті: міграція, акульту-

рація, ідентичність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.05 "Етнологія" / Полек Тіна Віталіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 20—21 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5882 А] 

 УДК 316.334.55-053.6:316.7 

208. Рогова Т. А. Іміджеві характеристики ведучих інформаційно-розважаль-

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

комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Рогова Тетяна 
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Арнольдівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2015-6314 А] 

 УДК 316.774:654.197](477) 

209. Совенко О. С. Концепт "соціальний смисл" та його пізнавальні функції в 

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

наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Совенко Ольга Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-6152 А] УДК 316.2:303.442.4 

210. Сулім А. А. Медіакритика в Україні: функції, тематика, проблематика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 

"Теорія та історія журналістики" / Сулім Анна Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(11 назв). — 120 пр. — [2015-6261 А] УДК 316.774:070.447](477) 

211. Шутяк Л. М. "Новий журналізм" у медійному дискурсі України: ґенеза та 

жанрово-стилістичні ознаки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Шутяк Лілія 

Мар'янівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-6277 А] УДК 316.774:070.447/.448](477) 

212. Юрченко Т. Ю. Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 

27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Юрченко Тетяна Юріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-7078 А] УДК 316.77:316.33(4-6ЄС)](477) 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

213. Аксельрод Р. Б. Компетентність як ціннісна складова політичної 

культури владної еліти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Аксельрод Роман Борисович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-7161 А] УДК 32:316.75 

214. Хомрач В. П. Політико-мовна ідентичність громадян України: стан та 

тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Хомрач Вікторія Петрівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5668 А] 

 УДК 32:81'272](477) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

215. Матвієнко А. С. Політико-правові засади територіальної організації 

держави: світовий досвід і Україна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Матвієнко Анатолій 

Сергійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. 

— 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (38 назв). — 100 пр. — [2015-5990 А] 

 УДК 321:342.25](100+477) 
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На ступінь кандидата 

216. Бєлєй С. І. Концепція "держави середньої сили" в сучасних міжнародних 

відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Бєлєй Станіслав Ігорович ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Донец. нац. ун-т]. — Миколаїв, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6922 А]

 УДК 321.01:341.232 

217. Воронова Т. В. Трансформація інституту політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття 

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

Тетяна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-6209 А] 

 УДК 321.7:316.46](477) 

218. Шейко Ю. О. Парадигма політичного в рефлексивному модерні на 

прикладі сучасних німецьких політичних теорій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Шейко 

Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 

[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 

100 пр. — [2015-6038 А] УДК 321.01(430) 

219. Щербак В. М. Система рекрутування в політичному менеджменті 

сучасної України: структурно-функціональний аспект : автореф. дис. на здобуття 

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

Віктор Михайлович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 300 пр. — [2015-6278 А] 

 УДК 321:005.963.1](477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

220. Кравченко В. Ю. Трансформація феномену політичного насилля: чин-

ники, механізми та тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Кравченко Володимир 

Юрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-6091 А] УДК 323.28 

221. Славіна О. В. Символізація політичної реальності: трансформація кон-

цептуального дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Славіна Ольга В'ячеславівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7145 А] 

 УДК 323.2-023.3 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

222. Панасюк Л. В. Білінгвізм як чинник політичного розвитку України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Панасюк Леонід Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (36 назв). — 100 пр. — [2015-7113 А] 

 УДК 323:81'246.2](477) 
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223. Чупрій Л. В. Концептуальні засади політики національної безпеки Ук-

раїнської держави в гуманітарній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Чупрій Леонід 

Васильович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2015. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 36—40 (51 назва). — 100 пр. — [2015-7320 А] УДК 323:351.85](477) 

На ступінь кандидата 

224. Колесницька Н. М. Політико-культурні чинники брендингу Львівської 

області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 

"Політ. культура та ідеологія" / Колесницька Наталія Мар'янівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7220 А] 

 УДК 323:659.126](477.83) 

225. Щербатюк О. В. Групи інтересів в Україні: етнополітичні виміри форму-

вання та діяльності : (на прикладі Чернівец. та Закарпат. обл.) : автореф. дис. на 

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

Щербатюк Олег Валерійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

6596 А] УДК 323.15+323.39](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

226. Гавюк А. Т. Чорноморський вектор зовнішньої політики Румунії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми 

міжнар. систем та глобал. розвитку" / Гавюк Анастасія Танасіївна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-7047 А] УДК 327(498) 

227. Карманова Н. І. Зовнішньополітичні аспекти європейської інтеграції: 

теорія і практика міжнародної взаємодії ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

розвитку" / Карманова Нінель Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-7216 А]

 УДК 327.39(4) 

228. Кияниця Л. Л. Вплив "Арабської весни" на співвідношення сил на 

Близькому Сході : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Кияниця 

Леонід Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-

Могилян. акад."]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-7294 А] УДК 327.5(5) 

229. Міхавчук Л. Ф. Імміграційна політика Великої Британії в контексті 

спільної міграційної політики ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Міхавчук Ліля Федорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-7108 А] 

 УДК 327:314.15-026.48](410) 

230. Мурашкіна М. З. Взаємодія та суперництво Росії, США і Китаю в 

Центральній Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
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спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Мурашкіна 

Мар'яна Зіновіївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6930 А]

 УДК 327.8((470+73+510):(5-191.2)) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

231. Грушко О. О. Проблеми міжнародного співробітництва України у 

контексті відносин "Схід — Захід" : (за матеріалами ЗМІ) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та 

глобал. розвитку" / Грушко Олексій Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-6337 А] УДК 327.8(477:100) 

329 Політичні партії та рухи 

329(100-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

232. Стельмах В. О. Політична соціалізація молоді країн Вишеградської 

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

"Політ. ін-ти та процеси" / Стельмах Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

політ. та етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії 

НАН України"]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-6020 А] УДК 329.78:316.346.32-053.6](4-191.2) 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь доктора 

233. Бегей І. І. Ідейно-теоретична спадщина та практична діяльність україн-

ської лівиці Галичини (кінець ХІХ — перша третина ХХ століть) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. 

науки" / Бегей Ігор Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Відкритий міжнар. 

ун-т розвитку людини "Україна"]. — Львів, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 

(52 назви). — 100 пр. — [2015-6327 А] УДК 329(477.83/.86)14"189/193" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

234. Безус Р. М. Формування організаційно-економічних засад розвитку ви-

робництва органічної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Безус Роман Миколайович ; 

Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Житомир, 

2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — [2015-7083 А]

 УДК 330.341.1:631.147 

235. Вербова О. С. Інституціональне поле національного господарського руху 

в Західній Україні (1848—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Вербова Оксана 
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Степанівна ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". 

— Київ, 2015. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (75 назв) та в тексті. — 150 пр. 

— [2015-6644 А] УДК 330.1:338.1](477.8)"1848/1944" 

236. Дука А. П. Інвестиційне забезпечення інноваційно-індустріального роз-

витку національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дука Анастасія Петрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—38 (60 назв). — 100 пр. — [2015-7200 А] 

 УДК 330.341.1:338.2(477) 

237. Кузьменко О. В. Економіко-математичне моделювання оцінювання та 

прогнозування розвитку перестрахового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Кузьменко Ольга Віталіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, 

[Укр. акад. банк. справи]. — Харків, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(41 назва). — 150 пр. — [2015-7225 А] УДК 330.46:368.029 

238. Мельник А. О. Закономірності та чинники трансформацій світових еконо-

мічних криз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мельник Альона Олексіївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" НААН України]. 

— Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (52 назви) та в тексті. — 

100 пр. — [2015-6110 А] УДК 33.05-044.372:339.9 

239. Чемерис В. А. Інноваційні основи формування та розвитку інфраструк-

тури аграрного ринку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Чемерис Василь 

Антонович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН 

України". — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (45 назв), в тексті 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6433 А] УДК 330.341.1:338.439.5 

240. Чорноус Г. О. Моделювання процесу прийняття управлінських рішень в 

соціально-економічних системах на основі інтелектуального аналізу даних : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі 

та інформ. технології в економіці" / Чорноус Галина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 

100 пр. — [2015-7319 А] УДК 330.46:005.53 

На ступінь кандидата 

241. Андрощук І. І. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в 

умовах поглиблення інституціональних трансформацій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Андрощук Інна Ігорівна ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 

[Луц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 110 пр. — [2015-7081 А] УДК 330.322:628.1 

242. Задорожна Л. М. Інституційне забезпечення розвитку ринку інновацій в 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Задорожна Лариса Михайлівна ; Вінниц. 

нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2015-6076 А] УДК 330.341.1:338.432 

243. Клевчік Л. Л. Формування ринку економічної інформації в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 
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"Екон. теорія та історія екон. думки" / Клевчік Леонід Леонідович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-6656 А] УДК 330.3.012.23:004 

244. Коновал В. В. Управління виробничим потенціалом підприємства : (на 

прикладі підприємств легкої пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коновал Вікторія 

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

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6086 А] 

 УДК 330.341.1:67/68(477) 
245. Крачок Л. І. Формування організаційно-економічного механізму техно-

логічної безпеки аграрної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крачок Людмила Ігорівна ; 

Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 130 пр. — [2015-6092 А] 
 УДК 330.131.7:631.15 

246. Крючкова І. Р. Економічне оцінювання та залучення джерел фінансу-

вання інноваційно-інвестиційної діяльності промислового підприємства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Крючкова Ірина Романівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6412 А]

 УДК 330.341.1+330.322]:621 

247. Кухарик В. В. Механізми управління транскордонними природними 

ресурсами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 
"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Кухарик 

Вікторія Василівна ; 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. 

— 100 пр. — [2015-6927 А] УДК 330.15(1-04) 
248. Мойсеєнко К. Є. Механізм функціонування і розвитку соціально-еко-

номічної системи суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Мойсеєнко Костянтин 

Євгенійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Донец. держ. ун-т упр.]. — 
Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

5995 А] УДК 330.342 

249. Никифорак О. Я. Управління запасами в структурі оборотного капіталу 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Никифорак Олександр Ярославович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5998 А] 

 УДК 330.332.4(477) 

250. Патлатой О. Є. Зміст і форми наукової праці в сучасній ринковій еко-
номіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Патлатой Олександр Євгенович ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-6703 А] УДК 330.111.4.012.23:001 

251. Пилипенко Б. Г. Венчурний капітал як джерело фінансування іннова-

ційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пилипенко Борис Григорович ; ДВНЗ "Ун-т 

банк. справи". — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-6544 А] УДК 330.14:330.341.1 
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252. Приймак З. В. Функціональний розподіл доходів в економіці України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Приймак Зоряна Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 
— [2015-7260 А] УДК 330.564(477) 

253. Прийменко С. А. Еколого-економічні засади управління життєвим 
циклом енергетичного продукту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Прийменко Світлана Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Сум. 
держ. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2015-6133 А] УДК 330.15:620.9 

254. Примостка А. О. Агентно-орієнтоване моделювання інвестиційної діяль-
ності банків на фондовому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Примостка Андрій Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2015-6249 А] УДК 330.4:336.76 

255. Романчук Н. М. Комплексна оцінка споживчих витрат заможних верств 
населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Романчук 
Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. 
— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. — [2015-
5886 А] УДК 330.567.2:316.344.23(477) 

256. Садчиков В. С. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного 
розвитку рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Садчиков Віктор Сергійович ; 
Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(26 назв). — 100 пр. — [2015-6549 А] УДК 330.341.1:633/635 

257. Фасолько Т. М. Моделі управління державним боргом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 
інформ. технології в економіці" / Фасолько Тетяна Миколаївна ; ДВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Івано-Франківськ, 
2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-6713 А] 

 УДК 330.4:336.276 
258. Харченко О. С. Організаційно-економічний механізм розвитку національ-

ної інноваційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Харченко Олександра Сергіївна ; 
Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Краматорськ (Донец. 
обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2015-6190 А] УДК 330.341.1 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

259. Алаб'єв В. Р. Вдосконалення методів та засобів нормалізації теплового 
режиму глибоких вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Алаб'єв Вадим Рудольфович ; НАН України, 
Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [ПАТ "Шахта ім. О. Ф. Засядька"]. — 
Дніпропетровськ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 
100 пр. — [2015-6441 А] УДК 331.45:622.252 
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260. Дружиніна В. В. Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості 
місцевого ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Дружиніна 
Вікторія Валеріївна ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця), [Кременчуц. нац. ун-т 
ім. Михайла Остроградського]. — Вінниця, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—37 (59 назв). — 100 пр. — [2015-6293 А] УДК 331.522:005.21 

261. Лебедєв І. В. Забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціаль-
ної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Лебедєв 
Ігор Васильович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — Хмельницький, 
2015. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (67 назв). — 100 пр. — [2015-6303 А]
 УДК 331.101:005.35 

262. Ломоносов А. В. Соціально-економічне регулювання оплати праці в системі 
вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ломоносов Анатолій 
Вадимович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 
2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (56 назв). — 120 пр. — [2015-7021 А] 

 УДК 331.2:378 
263. Медвідь М. М. Методологія формування і розвитку людських ресурсів 

для використання у службово-бойовій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка 
і політика" / Медвідь Михайло Михайлович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена 
Кузнеця, [Нац. акад. Нац. гвардії України М-ва внутр. справ України]. — Харків, 
2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв). — 100 пр. — [2015-5510 А]
 УДК 331.101.262 

264. Міщук Г. Ю. Використання трудового потенціалу в Україні: методологія 
оцінювання та механізм забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Міщук Галина Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
Київ, 2015. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (50 назв). — 100 пр. — [2015-
6114 А] УДК 331.522.4(477) 

На ступінь кандидата 

265. Білик І. В. Інституційний механізм ринку праці в аграрному секторі еко-
номіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Білик Ірина Володимирівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7168 А] 

 УДК 331.5:330.341.2]:338.43(477) 
266. Дідківська О. Г. Оцінювання конкурентоспроможності випускників сис-

теми професійної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Дідківська Олена Григорівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 
ім. М. В. Птухи. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
130 пр. — [2015-6341 А] УДК 331.546/.547:37](477) 

267. Лаушкін О. М. Трансформація зайнятості в новій економіці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, еко-
номіка праці, соц. економіка і політика" / Лаушкін Олексій Миколайович ; Харків. нац. 
екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Донец. нац. ун-т (Вінниця)]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6462 А] УДК 331.5 
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268. Леган І. М. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці: шляхи 

забезпечення та напрями підвищення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Леган Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 

ім. М. В. Птухи. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

150 пр. — [2015-6914 А] УДК 331.5.021-053.6 

269. Мельничук О. П. Освітня складова розвитку трудового потенціалу : авто-

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

економіка праці, соц. економіка і політика" / Мельничук Ольга Петрівна ; НАН 

України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6308 А] 

 УДК 331.522.4 

270. Немашкало К. Р. Теоретико-методичне забезпечення оцінки функціону-

вання соціального капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Немашкало Каріна Ромеовна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-5412 А]

 УДК 331.101.262 

271. Семикіна А. В. Підвищення конкурентоспроможності людського капіталу 

на основі соціальних інновацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Семикіна Анна Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2015-

6147 А] УДК 331.101.262:005.343 

272. Ткачук В. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення кадрами 

робітничих професій промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еконо-

міка і політика" / Ткачук Вячеслав Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-7033 А] УДК 331.108:334.716 

273. Шостак І. В. Стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі : 

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

та упр. підприємствами" / Шостак Інна Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2015-

6717 А] УДК 331.101.38:658.6 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

274. Ладонько Л. С. Формування інноваційного потенціалу промисловості в 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ладонько Людмила 

Степанівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—36. — 110 пр. — [2015-5731 А] 

 УДК 332.14:338.45](477) 

275. Меліх О. О. Адаптивна стратегія територіально-виробничої оптимізації та 

економічного розвитку харчової промисловості регіону: теорія, методологія, 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.05 
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"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Меліх Олена Олександрівна ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(45 назв). — 100 пр. — [2015-6919 А] УДК 332.122:338.439 

276. Москаленко А. М. Формування ефективного використання сільсько-

господарських земель Полісся України в ринкових умовах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природоко-

ристування та охорони навколиш. середовища" / Москаленко Анатолій Михайлович ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Держ. екол. акад. після-

диплом. освіти та упр. М-ва екології та природ. ресурсів України]. — Київ, 2015. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (55 назв). — 100 пр. — [2015-6760 А] 

 УДК 332.334:63](477.41/.42) 

277. Погайдак О. Б. Формування системи управління якістю послуг кому-

нально-побутових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

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

Богданівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—37 (70 назв). — 100 пр. — [2015-6248 А] 

 УДК 332.872.22/.23:005.336.3 

На ступінь кандидата 

278. Атаманюк О. П. Еколого-економічні засади удосконалення землеустрою 

сільськогосподарських землекористувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

навколиш. середовища" / Атаманюк Олена Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6282 А] 

 УДК 332.334.2:631 

279. Биченко Л. А. Регулювання соціально-економічного розвитку регіону з 

урахуванням впливу агломераційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

економіка" / Биченко Людмила Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (40 назв). — 100 пр. — [2015-6283 А] 

 УДК 332.145:911.372.32 

280. Богатчик Л. А. Організаційно-економічні засади формування регіональних 

кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Богатчик Людмила Анатоліївна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Івано-

Франківськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). 

— 100 пр. — [2015-6684 А] УДК 332.122 

281. Височанська М. Я. Удосконалення економічного механізму збалансо-

ваного використання земель сільськогосподарського призначення Західного По-

лісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Височанська 

Марія Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природо-

користування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-6969 А] УДК 332.334.4:63](477.41/.42-15) 

282. Ворвинець Б. М. Особливості формування і функціонування регіональ-

ного ринку праці в умовах посилення інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Ворвинець Богдан Михайлович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6563 А] 

 УДК 332.13:331.5]:339.92 

283. Вороненко В. І. Науково-методичне обґрунтування стратегій еколого-

економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

середовища" / Вороненко В'ячеслав Ігорович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6403 А] 

 УДК 332.142.6:005.21 

284. Гнатів Н. Б. Основні засади забезпечення сталого розвитку сільських 

територій в контексті європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Гнатів Наталія Богданівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6893 А] 

 УДК 332.122.05-021.387:338.43 

285. Головіна О. Л. Еколого-економічні засади формування збалансованого 

землекористування в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Головіна Олена Лаврентіївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6895 А] 

 УДК 332.142.6:338.43 

286. Головченко С. І. Управління еколого-економічним розвитком регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Головченко Сергій Іванович ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-5698 А] УДК 332.142.6 

287. Гребенник Г. В. Організація використання рекреаційного потенціалу земле-

користування територій природно-заповідного фонду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Гребенник Ганна Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України, [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. М-ва 

екології та природ. ресурсів України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-5825 А] 

 УДК 332.142.6:379.84 

288. Гриник О. І. Еколого-економічні засади використання земель сільсько-

господарського призначення на радіоактивно забруднених територіях Київського 

Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Гриник 

Ольга Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природоко-

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

100 пр. — [2015-6852 А] УДК 332.334.4:63]:504.5](477.41) 

289. Гулінчук Р. М. Еколого-економічні засади використання потенціалу 

земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Гулінчук Роман Михайлович ; Нац. акад. аграр. 
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наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7194 А] 
 УДК 332.334:631.95 

290. Дяків О. Я. Оцінка креативно-інноваційної діяльності регіонів України в 

умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Дяків Оксана Яро-
славівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6856 А]

 УДК 332.122:330.341.1](477) 

291. Жавнерчик О. В. Економіко-організаційні засади забезпечення екологіч-

ної безпеки аграрного землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 

навколиш. середовища" / Жавнерчик Олеся В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т 

проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — 
[2015-5597 А] УДК 332.365:502.171]:631.1 

292. Іванченко Г. В. Формування кластерних утворень та моделей розвитку 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розміщення продукт. сил і регіон. економіка" / Іванченко Галина Валеріївна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. 
— Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 120 пр. — 

[2015-6077 А] УДК 332.14:334.76 

293. Колісник Г. М. Еколого-економічна оцінка трансформації сільськогоспо-

дарського землекористування у ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Колісник Григорій Миколайович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6860 А] 
 УДК 332.334.4.021:63 

294. Курницький В. І. Економічне забезпечення рекреаційної діяльності у 

межах природно-заповідного фонду України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Курницький Віталій Іванович ; Нац. ун-т вод. госп-ва 
та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2015-6912 А] 

 УДК 332.21:502.211](477) 

295. Макарова В. В. Еколого-економічні обмеження розвитку земельно-оренд-
них відносин в сільськогосподарському виробництві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Макарова Вікторія Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. 

— Суми, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). 

— 100 пр. — [2015-7231 А] УДК 332.122:338.43]:332.142.6 
296. Махарік А. Розвиток регіональної економічної інтеграції країн Близького 

Сходу : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Махарік Аммар ; Донец. нац. ун-т 

(м. Вінниця). — Вінниця, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 
100 пр. — [2015-7333 А] УДК 332.135(5-194.2) 

297. Рій І. Ф. Еколого-економічні засади формування інвестиційної приваб-

ливості земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Рій Іван Федорович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Львів. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6250 А]

 УДК 332.334.2:631]:330.322 

298. Смочко В. Ю. Соціально-економічні механізми підвищення якості життя 

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

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

Валерія Юріївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-6151 А] 

 УДК 332.142:364.2 

299. Соколенко Л. Ф. Організаційно-економічні засади управління екологіч-

ною безпекою в системі регіонального природокористування : автореф. дис. на 

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

ристування та охорони навколиш. середовища" / Соколенко Людмила Федорівна ; 

Сум. держ. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6153 А] 

 УДК 332.142.6 

300. Тараріко М. Ю. Еколого-економічні засади реабілітації радіоактивно 

забруднених земель Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

середовища" / Тараріко Михайло Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7066 А] 

 УДК 332.368:502.171](477.41/.42) 

301. Хорошилова І. О. Розвиток транспортної системи в контексті інфраструк-

турного забезпечення регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Хорошилова Ірина 

Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5790 А] УДК 332.122:656.01 

302. Шевцова О. О. Державне регулювання довгострокового економічного 

розвитку старопромислових регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ольга Олегівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-6594 А] УДК 332.14.025.12(477) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

303. Бєлікова О. Ю. Концептуальні основи розвитку акціонерної форми 

господарювання промислових підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Бєлікова Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2015. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2015-6329 А] 

 УДК 334.722.8:334.716](477) 

304. Д'яченко Ю. Ю. Розвиток персоналу промислових підприємств в умовах 

євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Д'яченко Юрій Юрійович ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 

38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (40 назв). — 100 пр. — [2015-5832 А] 

 УДК 334.716:331.108.4 

305. Міценко Н. Г. Формування локальних інтегрованих систем за участю 

підприємств споживчої кооперації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Григорівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. 

— 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (70 назв). — 100 пр. — [2015-

5632 А] УДК 334.735:005.591.452 

306. Таранюк Л. М. Теоретико-методологічні засади управління вибором 

напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Таранюк Леонід Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. 

— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—35 (63 назви). — 100 пр. — [2015-6023 А] 

 УДК 334.716:005.93 

На ступінь кандидата 

307. Городничук Н. В. Управління якістю професійного розвитку персоналу 

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

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

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Красноармійськ (Донец. 

обл.), 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2015-

6970 А] УДК 334.716:005.336.3/.5 

308. Кула М. В. Організаційно-економічні засади техніко-технологічного 

переоснащення промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5498 А] 

 УДК 334.716:005.591.6 

309. Кушнерук А. С. Організаційно-економічний механізм формування корпо-

ративних утворень в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Сергіївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 110 пр. — [2015-6617 А] УДК 334.78(477) 

310. Летуновська Н. Є. Управління потенціалом об'єктів соціальної сфери 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Летуновська Наталія Євгенівна ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 

— 100 пр. — [2015-6306 А] УДК 334.716:005.95/.96 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

311. Бєлова І. В. Методологічні засади управління системним фінансовим 

ризиком в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бєлова Інна Валеріївна ; Укр. акад. банк. 

справи. — Суми, 2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (43 назви). — 

120 пр. — [2015-7085 А] УДК 336:330.131.7](477) 
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312. Болгар Т. М. Управління проблемними кредитами банку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Болгар Тетяна Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (59 назв). — 150 пр. — [2015-6685 А] 

 УДК 336.71.025:336.77 

313. Корнєєв М. В. Методологічні засади оцінювання та регулювання дис-

балансів руху фінансових ресурсів в економіці України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Корнєєв 

Максим Валерійович ; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2015. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (48 назв). — 120 пр. — [2015-6244 А] 

 УДК 336.025.12.053(477) 

314. Кравченко О. О. Фінансове планування на основі сценарних прогнозів на 

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

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кравченко Ольга Олексіївна ; НАН Ук-

раїни, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Ін-т еко-

номіки пром-сті]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (57 назв). 

— 130 пр. — [2015-6353 А] УДК 336.144.2/.3:656.2 

315. Петрушенко Ю. М. Фінансова політика соціально-економічного розвитку 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Петрушенко Юрій Миколайович ; Укр. 

акад. банк. справи. — Суми, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (56 назв). 

— 120 пр. — [2015-7115 А] УДК 336.02:332.122 

316. Піхоцький В. Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: 

концептуальні засади теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Піхоцький Володимир Федо-

рович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. До-

лішнього НАН України"]. — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(47 назв). — 100 пр. — [2015-5421 А] УДК 336.148(477) 

317. Трусова Н. В. Формування фінансового потенціалу сільськогосподар-

ських підприємств: теорія, методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Трусова Наталя Вікторівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 

[Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Київ, 2015. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—32 (62 назви). — 130 пр. — [2015-7311 А] 

 УДК 336:631.11 

На ступінь кандидата 

318. Адаменко І. П. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного 

розвитку суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Адаменко Ірина Петрівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(31 назва). — 100 пр. — [2015-6561 А] УДК 336.02:330.34 

319. Білоног А. П. Пенсійне страхування як джерело інвестицій в економіку 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Білоног Артем Петрович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

6401 А] УДК 336:368.914](477) 

320. Борейко Н. М. Оподаткування електронної комерції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
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Борейко Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2015-

7171 А] УДК 336.221:004.77 

321. Бочі А. К. Фінансовий механізм регулювання платіжного балансу в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Бочі Ангела Карлівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., 

[ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-7284 А] 

 УДК 336.717.137.3.025.12(477) 

322. Бреславець Т. І. Механізм фінансового забезпечення розвитку науки в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Бреславець Тетяна Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

6726 А] УДК 336.531.2:001](477) 

323. Бухтіарова А. Г. Розвиток національної системи страхування вкладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Бухтіарова Аліна Геннадіївна ; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 

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

[2015-7175 А] УДК 336.717.3:368](477) 

324. Височина А. В. Управління фінансовим потенціалом регіону в контексті 

реалізації бюджетної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Височина Аліна 

Володимирівна ; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2015. — 20, [2] с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6336 А] 

 УДК 336.14:353](477) 

325. Гагауз В. М. Трансформація стандартів управління забезпеченням банків-

ських позичок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гагауз Віталій Миколайович ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2015-6164 А] УДК 336.717.5.02 

326. Гербич Л. А. Управління портфелем іпотечних кредитів банку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Гербич Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2015-6565 А] 

 УДК 336.77:332.2 

327. Глущенко М. М. Розвиток механізмів фінансової підтримки суб'єктів 

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

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Глущенко Максим Михай-

лович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6736 А] УДК 336.531.2:339.56 

328. Голинський Ю. О. Організація казначейського обслуговування бюджетів 

в умовах реформування державних фінансів в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Голин-

ський Юрій Олегович ; Львів. держ. фінанс. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-5464 А] 

 УДК 336.1(477) 

329. Гонтар Д. Д. Оцінка вартості банку при виборі його стратегії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
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кредит" / Гонтар Дар'я Дмитрівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — 

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

5584 А] УДК 336.71:330.13]:005.21 

330. Єрфорт О. Ю. Розвиток системи фінансового забезпечення вищої освіти в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Єрфорт Ольга Юріївна ; НАН України, Держ. установа 

"Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Ін-т економіки пром-сті]. — Київ, 

2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2015-6294 А] 

 УДК 336.02:378](477) 

331. Задворних С. С. Фінансова політика держави у забезпеченні детінізації 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Задворних Сергій Сергійович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-5956 А] 

 УДК 336.225.678.025.12(477) 

332. Зінченко М. А. Управління фінансовими потоками місцевих бюджетів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Зінченко Марина Анатоліївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — 

Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

6975 А] УДК 336.14.025.12:352](477) 

333. Зубріліна В. В. Формування і розподіл доходів та видатків місцевих 

бюджетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Зубріліна Валерія Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

5835 А] УДК 336.14:352]:336.152/.153 

334. Іщенко О. О. Фінансова стійкість банку в умовах економічної нестабіль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Іщенко Олена Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-5715 А] УДК 336.71.05 

335. Карамушка Л. І. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування : (на 

прикладі Київ. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Карамушка Лариса Іллівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6571 А] УДК 336.14(477.41) 

336. Катранжи Л. Л. Фінансовий механізм формування банківського ка-

піталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Катранжи Леонід Леонідович ; Донбас. держ. машино-

будів. акад., [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" (Красноармійськ)]. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-7293 А] УДК 336.71:330.32 

337. Кифак А. О. Антикризове регулювання національних банківських систем 

в умовах глобальної фінансової нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Кифак Андрій Олександрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв) та в тексті. — 115 пр. — [2015-6742 А] 

 УДК 336.71.05-004.372 
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338. Коваленко К. В. Зовнішній державний фінансовий контроль у підвищенні 

ефективності бюджетування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коваленко Катерина 

Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 150 пр. — [2015-6907 А] 

 УДК 336.14.025.12(477) 

339. Кравченко Н. В. Інституційні інвестори на ринку державних цінних 

паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Кравченко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-7131 А] УДК 336.714:336.761 

340. Литвинюк О. В. Формування системи управління активами та пасивами 

банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Литвинюк Олександр Вікторович ; Одес. нац. екон. ун-т. 

— Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — 

[2015-6174 А] УДК 336.71.053 

341. Матухно М. О. Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспек-

тиви розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Матухно Марина Олександрівна ; Нац. ун-т держ. податк. 

служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 140 пр. — [2015-5991 А] 

 УДК 336.225.2:336.226.1](477) 

342. Мельниченко С. І. Державне фінансове регулювання економічного роз-

витку країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Мельниченко Сергій Іванович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2015. — 19, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-6583 А] УДК 336.02:330.34 

343. Михальчук Н. М. Податковий борг як загроза фінансовій безпеці 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 

"Екон. безпека держави" / Михальчук Надія Михайлівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж., 

[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. 

— 100 пр. — [2015-6756 А] УДК 336.225.64.025.12 

344. Мусій Я. М. Злиття і поглинання як чинник забезпечення конкуренто-

спроможності банківських установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мусій Ярослав Мирославо-

вич ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6542 А] 

 УДК 336.71:334.758 

345. Новицький В. А. Механізми мінімізації впливу офшорів на систему 

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

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Новицький Віталій Андрійович ; Нац.  

ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-7249 А] 

 УДК 336.227.3(477) 

346. Піменова М. М. Фінансове забезпечення державних програм ресурсо-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Піменова Марія Михайлівна ; Львів. держ. 
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фінанс. акад., [Дніпропетров. держ. фінанс. акад.]. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-5756 А] 

 УДК 336.1:502.171(477) 

347. Поліщук В. Г. Інформаційне забезпечення іпотечного кредитування під 

заставу земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Поліщук Василь Григорович ; Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України, [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та 

упр. М-ва екології та природ. ресурсів України]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5645 А] 

 УДК 336.77:332.2:631]:004 

348. Пучко А. О. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Пучко Анна Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

6586 А] УДК 336.02:330.341.1(477) 

349. Рябіченко Д. О. Розвиток системи управління ліквідністю банку з ураху-

ванням інтересів та впливу стейкхолдерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рябіченко Дмитро 

Олександрович ; Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 

2015. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (26 назв). — 100 пр. — [2015-

5889 А] УДК 336.71(477) 

350. Савчук Д. Г. Антикризовий фінансовий контролінг на підприємстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Савчук Дмитро Георгійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [ДВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 1 30 пр. — [2015-5651 А] 

 УДК 336.06:005.59 

351. Самусевич Я. В. Реформування податкової системи України в умовах 

податкової конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Самусевич Ярина Валентинівна ; Укр. 

акад. банк. справи. — Суми, 2015. — 20, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6389 А] 

 УДК 336.22.021.8(477) 

352. Сирота В. С. Функціональні та інституційні аспекти антикризового 

менеджменту в банківських установах України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сирота Вадим 

Сергійович ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6632 А] 

 УДК 336.71:005.931.1](477) 

353. Сомова В. В. Удосконалення оподаткування в контексті розподілу 

доходів фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сомова Валентина Валеріївна ; Харків. 

нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5774 А]

 УДК 336.226.11 

354. Суторміна А. М. Валютне регулювання у забезпеченні економічного 

розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Суторміна Альона Миколаївна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6396 А] 

 УДК 336.748:338.242](477) 

355. Тарангул В. І. Бюджетне стимулювання регіонального розвитку в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Тарангул Вікторія Іванівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, 

[Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Чернігів, 2015. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6518 А] 

 УДК 336.143:332.1(477) 

356. Толстошеєва А. В. Забезпечення безпеки кредитної діяльності банків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Толстошеєва Анастасія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6425 А] 

 УДК 336.77-049.5 

357. Цицик Р. В. Фіскальна стійкість та умови її забезпечення в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Цицик Роман Володимирович ; М-во фінансів України, Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 150 пр. — [2015-6838 А] 

 УДК 336.22.02(477) 

358. Чабан В. В. Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Чабан Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 

2015. — 19, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5672 А]

 УДК 336.02:364](477) 

359. Чернявський І. Б. Удосконалення каналами збуту банківських послуг в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Чернявський Ігор Борисович ; Укр. акад. банк. справи. — 

Суми, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6034 А]

 УДК 336.717(477) 

360. Шевчук А. А. Фінансовий контроль за формуванням та використанням 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів та їх прогнозування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Шевчук Андрій Андрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки", [Військовий ін-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва 

оборони України]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—21 (30 назв) та в 

тексті. — 100 пр. — [2015-6560 А] УДК 336.14.025.12:352 

361. Шиліна Г. М. Формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Шиліна Ганна Миколаївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., 

[Донец. держ. ун-т упр. (м. Маріуполь)]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7345 А] 

 УДК 336.14:352 

362. Шинкаренко А. В. Управління ризиками інвестиційної діяльності банку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Шинкаренко Аннета Вікторівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби 
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України, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-5912 А] УДК 336.71:005.334 

363. Шпигоцька Н. О. Концентрація фінансового капіталу у реалізації інвес-

тиційного потенціалу банківського сектору України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шпигоцька 

Наталія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 150 пр. — [2015-6958 А] 

 УДК 336.71:330.322](477) 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

364. Коваль Л. М. Управління ресурсними ринками в аграрному секторі 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коваль Людмила Миколаївна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 37 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (60 назв). — 100 пр. — [2015-5491 А]

 УДК 338.439.5.02 

365. Павленко В. П. Методологічні засади державного регулювання націо-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Павленко Володимир Петрович ; 

М-во екон. розвитку торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (34 назви). — 100 пр. — [2015-6467 А] 

 УДК 338.24.025.12 

366. Трифонова О. В. Управління стійким функціонуванням вугледобувних 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Трифонова Олена Василівна ; НАН України, 

Ін-т економіки пром-сті, [Нац. гірн. ун-т]. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—32 (44 назви). — 100 пр. — [2015-6264 А] 

 УДК 338.45:622.33 

На ступінь кандидата 

367. Афанасьєва М. Г. Стратегія забезпечення стабільного економічного роз-

витку залізорудної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Афанасьєва Марія 

Григорівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Кірово-

град, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5565 А]

 УДК 338.45.02:622.34 

368. Беник Н. Г. Організаційно-економічний механізм адаптації суднобуді-

вельно-судноремонтних підприємств водного транспорту : автореф. дис. на здобуття 

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

Беник Наталія Григорівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-5568 А] УДК 338.47:629.5 

369. Гаврилюк В. М. Розвиток фінансового лізингу в сільському госпо-

дарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
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"Гроші, фінанси і кредит" / Гаврилюк Віта Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5941 А] 

 УДК 338.43:339.187.6 

370. Гуменна К. Р. Державне управління інвестиційними процесами на регіо-
нальному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гуменна Катерина Романівна ; 

Мукачів. держ. ун-т, [Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України]. — Мукачево (Закарпат. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6289 А] 

 УДК 338.24.02:330.332:332 

371. Давидков С. О. Вплив податкової політики на соціально-економічний 

розвиток національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Давидков Сергій 
Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2015-6971 А] 

 УДК 338.246.027:336.22 

372. Денисенко Л. С. Формування пропозиції на ринку продукції олійних 
культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Денисенко Людмила Сергіївна ; Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6606 А] 

 УДК 338.433:633.85 
373. Компанець К. А. Організаційно-економічне обґрунтування принципів та 

методів управління підприємством : (на прикладі турист. орг.) : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Компанець Катерина Андріївна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2015-6658 А] 

 УДК 338.486.3 

374. Кондра О. Р. Організаційно-економічні основи формування та розвитку 

регіонального продовольчого ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Кондра 

Ольга Романівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН 

України". — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-6496 А] УДК 338.439.5:332.1 

375. Корчинська О. О. Розвиток підприємництва в сфері сільського зеленого 
туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Корчинська Олександра Остапівна ; Біло-

церків. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. аграр. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6977 А] 
 УДК 338.486.2:379.845 

376. Костюкевич А. М. Реформування організаційно-економічних відносин у 

сфері гідромеліорації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Костюкевич Аліна Миколаївна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-7018 А] 

 УДК 338.24.021.8:627.533.13/.14 

377. Котенко Н. М. Стратегічні напрями інвестиційної діяльності на сільських 

територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
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08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котенко Надія Миколаївна ; Житомир. 

нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-7019 А] УДК 338.43:330.322 

378. Кошевий М. М. Забезпечення розвитку наукоємних виробництв об'єднань 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Кошевий Микола Миколайович ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — 

Рівне, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). — 

130 пр. — [2015-5977 А] УДК 338.36.02:001.3 

379. Мисліцька Н. С. Формування конкурентного середовища : (інституц. 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мисліцька Наталія Сергіївна ; М-во екон. 

розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7239 А] 

 УДК 338.24.025.12:330.3 

380. Митропан С. О. Організаційно-економічний механізм державної під-

тримки малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Митропан Світлана Олек-

сіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і 

торгівлі України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 10 пр. — [2015-5865 А] УДК 338.242.4:334.012.6-022.51 

381. Музичка Є. О. Управління збутовою діяльністю туристичних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Музичка Єлизавета Олександрівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-6118 А] УДК 338.486.3:658.8 

382. Науменко І. В. Забезпечення ефективності використання матеріально-

технічної бази сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Вікторівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

[2015-6700 А] УДК 338.43.025 

383. Поліщук О. М. Організаційно-економічний механізм державного регулю-

вання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів : автореф. дис. на здобуття 

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

Поліщук Олена Миколаївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. 

— Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

7117 А] УДК 338.47:338.49 

384. Проценко А. В. Формування системи інтеграції науки і виробництва в 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Проценко Альона Василівна ; Житомир. 

нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-7261 А] УДК 338.246.012.8-045.45:633.791 

385. Прутська Т. Ю. Інституційне забезпечення розвитку підприємницької 

діяльності в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Прутська Тетяна Юріївна ; 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 130 пр. — [2015-6832 А] УДК 338.436 
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386. Рогоза Н. А. Інформаційне забезпечення ефективного розвитку аграрного 

сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рогоза Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6629 А] 
 УДК 338.432:004.9 
387. Рудь В. В. Формування доданої вартості в умовах вертикальної інтеграції 

підприємств м'ясопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рудь Віта Вік-
торівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6253 А] УДК 338.436:637.5 

388. Субота М. В. Економічне регулювання і соціальне спрямування розвитку 
курортної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Субота Микола Васильович ; 
Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2015. — 
23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 150 пр. — [2015-5782 А]
 УДК 338.46.025.12:614.215 

389. Сус Л. В. Формування механізму державного регулювання галузі тварин-
ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сус Леся Валеріївна ; Житомир. нац. агроекол. 
ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-6476 А] УДК 338.24.025.12:636 

390. Суслова Т. О. Маркетингова цінова політика туристичних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Суслова Тетяна Олегівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 
Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2015-
6789 А] УДК 338.487:338.51/.53 

391. Хижа Н. М. Регуляторна цінова політика держави у роздрібній торгівлі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Хижа Наталія Мирославівна ; Центр. спілка спожив. т-в Ук-
раїни, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(28 назв). — 100 пр. — [2015-6794 А] УДК 338.5:339.37 

392. Шилкіна К. О. Управління підприємствами туристичного бізнесу на 
принципах кластеризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шилкіна Катерина Олександрів-
на ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2015-7039 А] УДК 338.486.3:005.591.45 

338(100-87) Економічне становище зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

393. Дарвіду К. Розвиток міжнародного туризму Греції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Дарвіду Константія ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6812 А] 

 УДК 338.48(495) 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

394. Басюркіна Н. Й. Методологія розвитку агропромислових об'єднань для 
забезпечення продовольчої безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Басюркіна Наталія Йосипівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 
дослідж. НАН України. — Одеса, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 
(71 назва). — 100 пр. — [2015-5806 А] УДК 338.436.02(477) 

395. Бойко О. В. Науково-методологічні основи розвитку ринку транспортних 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бойко Олена Володимирівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). 

— 150 пр. — [2015-6965 А] УДК 338.47(477) 

396. Готра В. В. Формування державних пріоритетів інвестиційного забез-

печення інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Готра Вікторія Вікторівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (34 назви). — 140 пр. — [2015-5824 А] 

 УДК 338.432:330.3](477) 

397. Губарєва І. О. Формування економічної безпеки України в умовах акти-

візації інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Губарєва Ірина Олегівна ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2015. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (63 назви). — 100 пр. — [2015-6069 А] 

 УДК 338.242:351.863](477) 

398. Дудченко В. В. Формування і функціонування ринку рису в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Дудченко Володимир Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 37 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 25—34 (77 назв). — 150 пр. — [2015-6814 А] 

 УДК 338.439.5:633.18](477) 

399. Кирилов Ю. Є. Конкурентоспроможний розвиток аграрного сектору 

економіки України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Кирилов Юрій Євгенович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Держ. ВНЗ 

"Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Миколаїв, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—41 (69 назв). — 100 пр. — [2015-5718 А] 

 УДК 338.43:339.9](477) 

400. Кіндзерський Ю. В. Державна політика структурно-технологічної модер-

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кіндзерський Юрій Вікторович ; 

Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2015. — 

39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 120 пр. — [2015-6221 А] 

 УДК 338.45.02(477) 

401. Кукса І. М. Державне регулювання інноваційних процесів в агропро-

мисловому комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кукса Ігор Миколайович ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (34 назви). — 150 пр. — [2015-6501 А] 

 УДК 338.436:330.341.1](477) 

402. Лайко О. І. Теоретико-методологічні засади регулювання трансформації 

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

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лайко Олександр Іванович ; 
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НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. — Одеса, 

2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (56 назв). — 100 пр. — [2015-5405 А]

 УДК 338.24:330.322](477) 

403. Ляшок Я. О. Збалансований розвиток галузей забезпечення життєдіяль-

ності населення в контексті формування соціально-орієнтованої економіки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Ляшок Ярослав Олександрович ; Донбас. держ. машинобудів. 

акад., [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 

36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 110 пр. — 

[2015-6618 А] УДК 338.4(477) 

404. Собкевич О. В. Забезпечення економічної безпеки держави у процесі 

реалізації інноваційної політики у промисловості України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Собкевич 

Оксана Володимирівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", [Нац. ін-т стратег. 

дослідж.]. — Київ, 2015. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 

(35 назв). — 100 пр. — [2015-6708 А] УДК 338.45.025:330.341.1](477) 

На ступінь кандидата 

405. Гнилянська О. В. Фінансово-економічне забезпечення виробничо-госпо-

дарського процесу у м'ясопродуктовому підкомплексі АПК : автореф. дис. на здо-

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

Гнилянська Ольга Василівна ; Львів. держ. фінанс. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5462 А] 

 УДК 338.43:637.5](477.83) 

406. Костюк І. В. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Костюк Ірина Віталіївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2015-6090 А] УДК 338.242.4:338.49](477) 

407. Луців О. В. Інвестиційний механізм управління природними ресурсами в 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Луців Оксана Василівна ; Чернігів. нац. технол. 

ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Чернігів, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 150 пр. — [2015-5505 А]

 УДК 338.24:330.15:330.322](477) 

408. Мовчан О. П. Активізація інноваційного розвитку сфери зв'язку та ін-

форматизації України в контексті євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олег Петрович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6757 А] 

 УДК 338.47:330.341.1](477) 

409. Ніколаєнко Д. В. Стратегія комплементарного розвитку металургійної 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ніколаєнко Дмитро Володимирович ; Кременчуц. 

нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда 

Нобеля"]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6124 А] УДК 338.45.02:669](477) 

410. Остапенко А. В. Державна підтримка розвитку автобусобудівної підгалузі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
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"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Остапенко Андрій Валентинович ; НАН України, 

Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5749 А] 

 УДК 338.242.4:629.341](477) 

411. Подмазко О. М. Організаційно-економічні засади детінізації економіки 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Подмазко Олексій Михайлович ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-6377 А] УДК 338.24.025.12:343.37](477) 

412. Сорокін О. Г. Регулювання соціо-еколого-економічного розвитку урано-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сорокін Олександр Геннадійович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 150 пр. — [2015-5539 А] УДК 338.45:622.349.5](477) 

413. Тимофіїв Т. Ю. Економічна ефективність виробництва та переробки 

молока у Львівській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тимофіїв Тетяна Юріїв-

на ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 120 пр. — [2015-5898 А] УДК 338.439.4:637.1](477.83) 

414. Феденко Г. М. Формування складових енергетичної та паливної безпеки 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Феденко Галина Михайлівна ; НАН України, 

Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. 

— Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-5788 А] УДК 338.45.021:[620.9+665.71]](477) 

415. Хапатнюковський М. М. Економічний суверенітет України в умовах 

глобальних дисбалансів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Хапатнюковський Микола 

Миколайович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2015-6030 А] УДК 338.24.02-042.65(477):339.9.05-044.372 

416. Шкода М. С. Економіко-організаційні важелі регуляторної політики інно-

ваційного розвитку економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шкода Мар'яна 

Сергіївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 110 пр. — [2015-5914 А] УДК 338.22.02:330.341.1](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь кандидата 

417. Осипенко К. В. Розвиток міжнародної конкурентоспроможності туристич-

них регіонів світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Осипенко Кристина Ва-

леріївна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2015-6984 А] 

 УДК 339.137.2:[332.122:338.48 
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418. Смолянюк О. В. Маркетингові комунікації в Інтернеті : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Смолянюк Ольга Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-7029 А] 

 УДК 339.138:004.738.5 

419. Федорова Т. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібо-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Федорова Тетяна Володимирівна ; 

Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Житомир, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-7035 А]

 УДК 339.137.2:664.6 

420. Хумаров О. А. Впровадження ринкових механізмів у сферу поводження з 

викидами парникових газів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

середовища" / Хумаров Олексій Андрійович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та 

екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-5669 А] УДК 339.13.025.5:[502.174:504.7]](477) 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

421. Жмудська І. Б. Формування конкурентних переваг корпоративного під-

приємництва в умовах членства України в СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

ська Ірина Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2015-5707 А]

 УДК 339.54:334.78](477) 

422. Когут О. І. Економічний аналіз монополізації світового ринку нафти : 

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

міжнар. екон. відносини" / Когут Оксана Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

5971 А] УДК 339.5.012.434:665.6 

423. Скляр Н. М. Експортний контроль в системі економічної безпеки держави : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. 

безпека держави" / Скляр Надія Михайлівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 

2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 105 пр. — [2015-6707 А]

 УДК 339.564.025.12 

424. Харкавий М. О. Митний пост-аудит в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Харкавий Микола Олександрович ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

120 пр. — [2015-6318 А] УДК 339.543(477) 

425. Щеглюк Б. П. Експорт технологій виробництва товарів військового 

призначення та подвійного використання в контексті економічної безпеки держави : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. 

безпека держави" / Щеглюк Богдан Петрович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 105 пр. — [2015-6720 А]

 УДК 339.564.025.12 
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339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

426. Стежко Н. В. Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в 

умовах асиметричності світового розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Стежко 

Надія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кіровоград. нац. техн. 

ун-т]. — Київ, 2015. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 

(31 назва). — 100 пр. — [2015-6316 А] УДК 339.9:338.439.5 

На ступінь кандидата 

427. Глущевська А. С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної 

галузі ФРН : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Глущевська Анастасія Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—20 (25 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-6735 А] 

 УДК 339.92:629.33](430) 

428. Давидюк Л. П. Трансформація міжнародного ринку праці в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Давидюк Людмила Петрівна ; Донец. нац. 

ун-т (м. Вінниця). — Вінниця, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 140 пр. — [2015-6292 А] УДК 339.9:331.5 

429. Дорофєєва Х. М. Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дорофєєва Христина Михайлівна ; 

Маріупол. держ. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6737 А] УДК 339.92:656.7](4) 

430. Кадер Ш. А. Розвиток світового енергетичного ринку в умовах глобальної 

економічної кризи : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кадер Шамал Ахмед ; 

Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). — Вінниця, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-7328 А] УДК 339.97:620.9 

431. Кирилич Х. В. Проблема нерівномірності економічного розвитку світо-

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

08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кирилич Христина 

Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2015-5839 А] 

 УДК 339.9 

432. Куриляк Є. Ю. Кластерні форми організації виробництва у глобальній 

економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Куриляк Євгеній Юрійович ; Тернопіл. 

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

(20 назв). — 100 пр. — [2015-5617 А] УДК 339.94 

433. Лесів М. М. Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку 

сільських територій країн-членів Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
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відносини" / Лесів Марта Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6664 А]

 УДК 339.94:338.43](4-6ЄС) 

434. Марченко Т. В. Міжнародні інноваційні програми як фактор інтеграції 

України до ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Марченко Тетяна Во-

лодимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Тернопіль, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2015-6231 А] 

 УДК 339.92:330.341.1](477:4) 
435. Маханьова Ю. М. Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією агропро-

мислового комплексу України в умовах сучасних інтеграційних процесів : автореф. 

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

екон. відносини" / Маханьова Юлія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 
[2015-5862 А] УДК 339.924:[339.56:338.436](477) 

436. Омельченко О. В. Розвиток міжнародної логістики в умовах електро-

нізації світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Омельченко Олександра 
Володимирівна ; Маріупол. держ. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

6777 А] УДК 339.94:658.7 

437. Остапюк А. О. Геоекономічні інтереси в системі глобального управлін-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Остапюк Альона Олександрівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5417 А] УДК 339.982 

438. Приходько І. В. Політико-економічні бар'єри на шляху інтеграції України 
до Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Приходько Ірина Ва-

леріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5648 А] 
 УДК 339.923(477):061.1ЄС 

439. Різниченко Є. І. Фінансові імперативи реалізації економічних інтересів у 

Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Різниченко Євген Іванович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 та в тексті. — 100 пр. — [2015-6587 А] УДК 339.923:061.1ЄС 

440. Хассуна Б. З. А. Науково-технічне співробітництво ЄС та країн Євро-

середземноморського партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Белал З. А. Хас-
суна ; Маріупол. держ. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6724 А] УДК 339.94(4) 

441. Чалюк Ю. О. Система регулювання соціальних відносин в глобальній 

економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чалюк Юлія Олексіївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-6876 А] 

 УДК 339.92:316.42 
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34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

442. Косович В. М. Загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно-

правових актів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Косович Віталій Мирославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 

38 с. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2015-5975 А] 

 УДК 340.134.047(477) 

443. Луцький А. І. Правова ідеологія в українському державотворенні: теорія і 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Луцький Андрій 

Іванович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2015. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (49 назв). — 100 пр. — [2015-5854 А] 

 УДК 340.12(477) 

На ступінь кандидата 

444. Аль-Брайчат С. Д. С. Традиції і новації системи права сучасного Іраку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Аль-Брайчат Салман Давуд 

Салман ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-5442 А] УДК 340.13(567) 

445. Антошина І. В. Інформаційна функція українського 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" / Антошина Ірина Володимирівна ; 

Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-7164 А] 

 УДК 340.11(477) 

446. Баранова Ю. О. Методологічні правила порівняльно-правових досліджень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Баранова Юлія Олегівна ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—22. — 100 пр. 

— [2015-7167 А] УДК 340.5 

447. Батура С. В. Теоретико-правові засади виборчих систем України та 

Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Батура Сергій Васильович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна", [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5807 А] 

 УДК 340.15:342.8].05(477+(4-69ЄС)) 

448. Беланюк М. В. Становлення органів військової юстиції на теренах Ук-

раїни (1939—1942 рр.): історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Беланюк Марина Василівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-5808 А] 

 УДК 340.15:344.3](477)"1939/1942" 
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449. Білоус О. С. Уніфікація і порівняльний аналіз договірного права в рамках 

Принципів УНІДРУА : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Білоус Оксана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с. 

— Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2015-6806 А] УДК 340.137:341.9].05 

450. Гладких Д. Б. Судово-медична діагностика давності настання смерті за 

суправітальною реакцією зіниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Гладких Дмитро Борисович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти]. — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 150 пр. — [2015-7187 А] УДК 340.62:616.091.1 
451. Губар К. А. Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної 

академії у вітчизняну юридичну освіту, науку і практику (1615—1920 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" / Губар Катерина Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6288 А] 

 УДК 340.12:[378.6+27-756](477-25)"1615/1920" 

452. Євхутич І. М. Мораль і право в системі соціальних уявлень сучасного 

суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Євхутич 

Ірина Миколаївна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Львів. 

держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-7093 А] 
 УДК 340.12:316.3 

453. Каленюк О. М. Розвиток української правничої термінології на захід-

ноукраїнських землях наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Каленюк Оксана Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2015-6976 А] 

 УДК 340.113(477.8)"189/191" 

454. Копик Ю. В. Кримінальне право на українських землях у складі Великого 
князівства Литовського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Копик 

Юлія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6908 А] 
 УДК 340.15:343](477)"13/15" 

455. Кретова І. Ю. Тлумачення права: доктрини, розвинуті Європейським 

судом з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Кретова Ірина Юріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6499 А] 

 УДК 340.132.6 

456. Кузь М. М. Інтенціональний аналіз правового буття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Кузь 
Марія Михайлівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 

Львів, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5616 А] 

 УДК 340.12 
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457. Кухтик С. В. Трансформація держави під впливом глобалізації : (теорет.-

прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кухтик 

Станіслав Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5729 А]

 УДК 340.12 

458. Луцька Г. В. Формування української правової думки в Науковому 

товаристві імені Шевченка наприкінці ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Луцька Галина Василівна ; Відкритий міжнар. 

ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-7104 А] 

 УДК 340.15:001.32(477)"189/191" 

459. Мавед С. О. Генеза та тенденції розвитку ісламського деліктного права: 

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" / Мавед Сандра Омарівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2015-7332 А] 

 УДК 340.12:28 

460. Маньгора Т. В. Політико-правові погляди А. І. Яковліва : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Маньгора Таміла Василівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

120 пр. — [2015-6107 А] УДК 340.15:321.01](477)(092) 

461. Панчук І. О. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних 

основ державного та суспільного ладу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Панчук Ірина Олегівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", 

[Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-6512 А] УДК 340.12 

462. Попович Т. П. Правові засоби здійснення демократії у державах 

Центральної Європи: теоретичні та практичні 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" / Попович Терезія Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Держ ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2015-6004 А] 

 УДК 340.12:321.7](4-191.2) 

463. Тітомир О. С. Правове виховання на сучасному етапі державотворення 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" / Тітомир Оксана 

Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6519 А] 

 УДК 340.12(477) 

464. Хомюк Н. С. Сучасна система джерел права України: загальнотеоретичні 

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" / Хомюк Наталія 

Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6954 А] УДК 340.114(477) 
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341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

465. Задорожній О. В. Міжнародне право у відносинах України та Російської 

Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Задорожній Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2015-6858 А]

 УДК 341.22(477:470) 

На ступінь кандидата 

466. Арар О. М. Ю. Міжнародно-правові аспекти забезпечення безпеки 

держави Палестина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Осама М. Ю. Арар ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-5641 А] УДК 341.22:351.86](569.4-55) 

467. Боярський Є. Д. Обмеження застосування колізійних норм у міжнарод-

ному приватному 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" / Боярський Євген Дмитрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ 

приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2015-7088 А] УДК 341.9(477) 

468. Бурма С. К. Міжнародно-правова характеристика інституту дружнього 

врегулювання в Європейському суді з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Бурма Сергій Костянтино-

вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-5815 А] УДК 341.64:341.231.14](4) 

469. Галецька Н. Б. Форми імплементації міжнародних договорів європей-

ськими державами: порівняльно-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" / Галецька Наталія Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

6890 А] УДК 341.242.05(4) 

470. Грушко М. В. Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму 

військовополонених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Грушко Мальвіна Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2015-5826 А] УДК 341.341-052 

471. Лабунська А. В. Правовий статус Міжнародного валютного фонду та 

співробітництво з Україною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Лабунська Анжеліка Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5499 А] 

 УДК 341.232.2:336.76](100:477) 

472. Стазілова Т. М. Договір управління майном у міжнародному приватному 

праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Стазілова 

Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2015-5540 А] 

 УДК 341.9:347.2 
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473. Стельмах О. С. Міжнародно-правовий режим безпеки дослідження та 

використання космічного простору в мирних цілях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Стельмах Ольга 

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

2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — [2015-6996 А] 

 УДК 341.229 

474. Шевченко-Бітенська О. В. Правові механізми Ради Європи у сфері 

захисту дітей від насильства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Шевченко-Бітенська Олена Валентинівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-5674 А] УДК 341.176(4):341.231.14-053.2 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

475. Васильченко О. П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина 

в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Васильченко Оксана Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). — 100 пр. — [2015-

5936 А] УДК 342.722(477) 

476. Ващенко Ю. В. Державне регулювання у сфері енергетики України: адмі-

ністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ващенко 

Юлія В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — 100 пр. — [2015-7046 А] 

 УДК 342.951:620.9](477) 

477. Гладун З. С. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері 

охорони здоров'я населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Гладун Зіновій Степанович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (75 назв). — 130 пр. — [2015-

7188 А] УДК 342.951:614.2(477) 

478. Гулієв А. Дж. Порівняльно-правовий аналіз ролі інституту президентства 

у протидії міжнародному тероризму : (на прикладі України та Азербайджан. Респ.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Гулієв Аріф Джаміль огли ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—34 (53 назви). — 50 пр. — [2015-6855 А] 

 УДК 342.511.05:323.285](477:479.24) 

479. Дамірчиєв М. І. Правове регулювання публічної фінансової діяльності: 

порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — [2015-7324 А] 

 УДК 342.951:347.73].05 

480. Катеринчук І. П. Правові засади інформаційного забезпечення діяльності 

правоохоронних органів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Катеринчук Іван Петрович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2015. — 

41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 35—38 (39 назв). — 130 пр. — [2015-6766 А] 

 УДК 342.951:[004:351.74 

481. Литвиненко В. І. Концепція адміністративно-правового забезпечення 

протидії корупції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Литви-

ненко Віктор Іванович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2015. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв). — 100 пр. — [2015-7299 А] 

 УДК 342.951:343.35](477) 

482. Лотюк О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Лотюк Ольга 

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

с. 28—32 (42 назви). — 100 пр. — [2015-5982 А] 

 УДК 342.7(477) 

483. Пузирний В. Ф. Концептуальні засади адміністративної діяльності органів 

та установ Державної пенітенціарної служби України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Пузирний Вячеслав Феодосійович ; Ген. прокуратура 

України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—

36 (50 назв). — 100 пр. — [2015-6008 А] УДК 342.951:343.81](477) 

484. Рядінська В. О. Правове забезпечення становлення та розвитку системи 

оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Рядінська Валерія Олександрівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ 

України. — Київ, 2015. — 41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 32—37 (56 назв). — 

100 пр. — [2015-6142 А] УДК 342.951:336.226.11](477) 

485. Смокович М. І. Теоретичні засади правового регулювання розгляду 

адміністративними судами виборчих спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Смокович Михайло Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Між-

регіон. акад. упр. персоналом]. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 25—31 

(71 назва). — 100 пр. — [2015-6018 А] УДК 342.951:342.842 

486. Турчак О. В. Правове регулювання етнонаціонального становища та 

суспільної діяльності українців у Польщі (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Турчак Олександр Володимирович ; Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2015. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (31 назва). — 100 пр. — [2015-7153 А] 

 УДК 342.724(438=161.2)"1918/1939" 

На ступінь кандидата 

487. Алоян Р. Т. Адміністративно-правове забезпечення безпеки туризму в 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Алоян Рустам Темурі ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Акад. праці, соц. відносин і 

туризму Федер. профспілок України]. — Київ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-7163 А] УДК 342.951:338.48](477) 
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488. Баликіна Л. І. Становлення та розвиток парламентаризму в Україні та 

Республіці Білорусь: порівняльні 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" / Баликіна Людмила Ігорівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", 

[Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 120 пр. — [2015-6326 А] УДК 342.53.05(477+476) 

489. Беспалова А. О. Правове регулювання адміністрування 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" / Беспалова Аліса Олексіївна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-5927 А] УДК 342.951:336.22](477) 

490. Бєлікова М. І. Адміністративне оскарження як гарантія прав громадян у 

сфері виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бєлікова 

Марина Іванівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Запоріжжя, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-5687 А] УДК 342.95:347.956/.958 

491. Біленець Д. А. Правовий режим зони митного контролю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Біленець Дарія Анатоліївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

5928 А] УДК 342.951:339.543 

492. Білокур Є. І. Функції державного управління: поняття, особливості, 

правове регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Білокур 

Євгенія Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5929 А] 

 УДК 342.951:35.07 

493. Білоус-Осінь Т. І. Концепція уповноваженого економічного оператора в 

митному законодавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Білоус-Осінь 

Тетяна Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5930 А] 

 УДК 342.951:339.543 

494. Білько К. Ф. Адміністративно-правове забезпечення організації та 

діяльності нотаріату в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Білько 

Катерина Федорівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5451 А] 

 УДК 342.95:347.961](477) 

495. Бунечко В. І. Служба безпеки України як суб'єкт адміністративно-

деліктного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бунечко 

Віталій Іванович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7174 А] 

 УДК 342.922:351.746.1(477) 

496. Великоречанін П. О. Множинне громадянство: конституційно-правове 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
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"Конституц. право; муніцип. право" / Великоречанін Павло Олександрович ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-5937 А] УДК 342.718 

497. Гецко В. В. Конституційно-правова відповідальність народних депутатів 

України та депутатів місцевих рад: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Гецко Вікторія Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5461 А] 

 УДК 342.534+342.553](477) 

498. Гончаренко Г. А. Організаційно-правові засади управління лісовим 

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

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гончаренко Ганна 

Анатоліївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6404 А] 

 УДК 342.951:630](477) 

499. Горбатюк Я. В. Адміністративно-правові засади інформаційно-аналітич-

ної діяльності Державної авіаційної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Горбатюк Яна Вадимівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6566 А] 

 УДК 342.951:656.7.071]:002.1]](477) 

500. Горзов А. П. Дисциплінарна відповідальність прокурора як елемент його 

адміністративно-правового статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Горзов Анатолій Петрович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2015. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6898 А] 

 УДК 342.951:347.963 

501. Грабець І. Н. Адміністративно-правові засади діяльності прокурора щодо 

протидії адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупцією в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Грабець Ігор Несторович ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2015-5699 А] 

 УДК 342.95:347.963.1]:343.35]](477) 

502. Губаль Ю. В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні та Угор-

щині: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Губаль 

Юдіта Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 14 с. — 

Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2015-6688 А] 

 УДК 342.726.05-053.2(477+439) 

503. Гусар О. А. Адміністративно-правова організація персоналу цивільної 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гусар Ольга Анатоліївна ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (30 назв). — 100 пр. — 

[2015-6568 А] УДК 342.951:656.7.071 

504. Деметрадзе Т. Р. Конституційний принцип рівності прав жінки і чоловіка: 

поняття, зміст, механізм його реалізації та захисту : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Деметрадзе Тамаз Ревазович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 

15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5472 А] 

 УДК 342.722 

505. Друцул Т. І. Органи публічної адміністрації як суб'єкти адміністративного 

права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Друцул Тетяна Іванівна ; 

Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6813 А] УДК 342.95 

506. Зубрицька О. Я. Особа як індивідуальний суб'єкт адміністративного 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Зубрицька Ольга 

Ярославівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2015-5960 А] 

 УДК 342.922 

507. Каблак П. І. Взаємовідносини судової влади та громадськості : (прав. і 

організац. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Каблак Петро Іванович ; 

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2015-5483 А] УДК 342.56/.57 

508. Калінін О. В. Адміністративно-правові засади громадського контролю за 

діяльністю Служби безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Калінін Олександр Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 130 пр. — [2015-7210 А]

 УДК 342.951:351.746.1](477) 

509. Кеменяш Р. Ю. Конституційна економіка як механізм організації право-

вої та демократичної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Кеменяш Роксолана 

Юріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 14 с. — Бібліогр.: 

с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6692 А] УДК 342.417 

510. Кобилянський О. М. Адміністративно-правові відносини, що виникають 

за участю органів прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Кобилянський Олександр Миколайович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5607 А] 

 УДК 342.951:347.963 

511. Козачок І. Я. Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки 

польотів на авіаційному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Козачок Ірина Ярославівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6576 А] УДК 342.951:351.814.2 

512. Костилєв О. І. Адміністративно-правовий статус патронатної служби 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Костилєв Олександр 

Іванович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6089 А] 

 УДК 342.97:35.084 



   

 
73 

513. Кравченко В. Г. Адміністративно-правове регулювання трудової міграції 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кравченко Володимир 

Григорович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-5845 А] УДК 342.9:331.556](477) 
514. Лавриненко О. О. Адміністративно-правове регулювання профілактичної 

діяльності у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Лавриненко Олексій Олександрович ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-5618 А] УДК 342.951:613 

515. Лобанова С. А. Адміністративно-правове забезпечення функціонування 

нафтогазового комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Лобанова Світлана Андріївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-7228 А] УДК 342.951:[338.45:665.7]](477) 
516. Луніна О. С. Публічно-правові спори у сфері державної реєстрації як 

предмет адміністративного судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Луніна Олена Станіславівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5503 А] 
 УДК 342.951:35.077.2 

517. Махиніч Ю. С. Правове забезпечення взаємодії контролюючих органів у 

сфері оподаткування з великими платниками податків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 
право; інформ. право" / Махиніч Юрій Сергійович ; Ген. прокуратура України, Нац. 

акад. прокуратури України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Київ, 2015. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-7236 А] 

 УДК 342.951:336.221 

518. Мостовенко С. М. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб 
при здійсненні операцій з цінними паперами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Мостовенко Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2015-7109 А] 
 УДК 342.951:336.226.11 

519. Назарко А. Т. Міське самоврядування в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Назарко Аркадій Тимофійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 
2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2015-7247 А] 

 УДК 342.553(477) 

520. Олійник О. Д. Адміністративно-правовий статус фіскальних органів Ук-

раїни та держав — членів Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Олійник Олеся Дмитрівна ; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6776 А] 

 УДК 342.951.05:336.227](477+4) 



   

 
74 

521. Ошовський В. І. Адміністративні процедури діяльності Державної пені-

тенціарної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Ошовський Віталій Іванович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6986 А] 

 УДК 342.951:343.8](477) 

522. Паславська Н. Т. Становлення та розвиток конституційної юстиції ФРН: 
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" / 

Паславська Наталя Тарасівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6129 А] 
 УДК 342.565.2(430) 

523. Підпала І. В. Адміністративно-правові засади проходження служби на 

морському торговельному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Підпала Ірина Валентинівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", 

[Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5420 А] 

 УДК 342.951:347.793 

524. Політило В. Я. Право людини та громадянина на доступ до податкової 
інформації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Політило 

Валерій Ярославович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6003 А] 
 УДК 342.7:002.1:336.22](477) 

525. Поплавський В. Ю. Правове регулювання вирішення публічно-правових 

спорів у державно-службових відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Поплавський Володимир Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5647 А] 

 УДК 342.95:347.998.85 

526. Пришляк М. І. Адміністративно-правові основи медичного обстеження 

наречених в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пришляк 

Михайло Іванович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Класич. приват. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-

6005 А] УДК 342.951:616-071:316.361](477) 
527. Романова Г. С. Правове регулювання обліку об'єкту оподаткування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Романова Ганна Сергіївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-5765 А] УДК 342.951:336.225.4 
528. Сандюк Г. О. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управ-

лінських рішень органів Державної казначейської служби України у відносинах з 

бюджетними установами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сандюк Ганна 
Олександрівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 

справ, МВС України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-7304 А] УДК 342.951:[351.72.07:336.14]](477) 
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529. Сесемко А. О. Адміністративно-правове регулювання використання 

джерел іонізуючого випромінювання в сфері охорони здоров'я : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Сесемко Аркадій Олександрович ; Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6706 А] 

 УДК 342.951:615.849.11 

530. Тулі Х. А. Т. Адміністративно-правові засоби боротьби з корупцією в 

державних органах: на прикладі України та Іраку : (порівнял.-прав. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Тулі Хайдер Абдулнабі Тулі ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 140 пр. — [2015-

6317 А] УДК 342.951:343.35].05(477+567) 

531. Хандусенко Д. І. Адміністративно-правове забезпечення профілактики 

податкових правопорушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ханду-

сенко Дмитро Ігорович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6793 А] 

 УДК 342.951:343.359.2 

532. Цурканова І. О. Політична взаємодія рівнів влади в сучасній Україні: 

специфіка та напрямки демократизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад. 

України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 

[2015-6195 А] УДК 342.25(477) 

533. Чирик О. Ю. Адміністративно-правові засади набуття громадянства 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Чирик Олена Юріївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-6434 А] УДК 342.9:342.711](477) 

534. Чуприна О. В. Правове регулювання митних режимів переробки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право 

і процес; фінанс. право; інформ. право" / Чуприна Олексій В'ячеславович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-6558 А] УДК 342.951:339.543](477) 

535. Шакірова А. Ю. Адміністративно-правовий статус профспілок в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шакірова Анастасія Юріївна ; Нац. 

ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6877 А] 

 УДК 342.951:331.105.44](477) 

536. Штучний В. В. Адміністративно-правові засади підготовки кадрів 

Управління державної охорони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Штучний Вячеслав Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6276 А] УДК 342.951:351.741](477) 
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343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

537. Леоненко Т. Є. Злочинність на релігійному ґрунті: феномен, детермінація, 

запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Леоненко Тетяна 

Євгенівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 

(39 назв). — 100 пр. — [2015-6358 А] УДК 343.971:2-423.44]:343.85 

538. Храмцов О. М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення 

охорони особи від насильства : (теорія та практика) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Храмцов Олександр Миколайович ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—34 

(61 назва). — 100 пр. — [2015-6270 А] УДК 343.226:343.851 

539. Юрчишин В. М. Функції прокурора у досудовому розслідуванні: теорія і 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Юрчишин Василь Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 27—33 (76 назв). — 100 пр. — [2015-6439 А] 

 УДК 343.14:343.163 

На ступінь кандидата 

540. Бабошин А. М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у 

сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Бабошин Арсеній 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ 

ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7166 А] УДК 343.163:343.37 

541. Бабунич В. М. Теорія і практика перехресного допиту в суді: про-

цесуальні і криміналістичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Бабунич Володимир Миколайович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2015-5803 А] УДК 343.144 

542. Босак К. С. Традиції та звичаї в системі заходів запобігання злочинності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Босак Катерина Сергіївна ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). 

— 100 пр. — [2015-6333 А] УДК 343.85(477) 

543. Бульба О. М. Самоправство: кримінологічна характеристика, детермі-

нація та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бульба 

Олександр Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5814 А] УДК 343.9 

544. Владимиренко С. В. Кримінально-правова характеристика погрози або 

насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський 

обов'язок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Владимиренко Світлана 
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Вячеславівна ; Акад. адвокатури України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6208 А] 

 УДК 343.434-057.34 

545. Гуйван О. О. Правова та психологічна характеристика керівництва слідчо-

оперативною групою ОВС України під час розслідування кримінальних правопо-

рушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 

"Юрид. психологія" / Гуйван Олександр Олександрович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5701 А] УДК 343.95:343.132 

546. Гусак Т. П. Протидія злочинним діям, що вчиняються особами у складі 

натовпу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гусак Тарас Петрович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-5468 А] УДК 343.581:343.343 

547. Давидова Д. В. Джерела доказів 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" / Давидова 

Дар'я Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-5703 А] УДК 343.14(477) 

548. Денега О. П. Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Денега Олег Петрович ; Ген. про-

куратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-7197 А] 

 УДК 343.3:33.054.22-027.583 

549. Десятник А. А. Теоретико-правові засади виявлення причин правопору-

шення та умов, які сприяли його вчиненню, 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" / Десятник Анатолій 

Антонович ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, 

[Одес. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

7198 А] УДК 343.13:343.85](477) 

550. Єгорова Ю. В. Умовні види звільнення неповнолітніх від покарання та 

його відбування у кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Єгорова Юлія Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т]. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6215 А] УДК 343.265-053.6(477) 

551. Заліско О. І. Правосуддя в Україні як об'єкт кримінально-правової 

охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Заліско Олег Ігорович ; 

Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-7206 А] УДК 343.36(477) 

552. Іванов А. В. Податкова злочинність: кримінологічна характеристика, де-

термінація та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Іванов Андрій Валерійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5482 А] 
 УДК 343.359.3 
553. Івахненко О. А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Івахненко Олександр Анатолійо-
вич ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. 
держ. ун-т внутр. справ]. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-6219 А] УДК 343.343.3:343.222 

554. Кравчук П. Ю. Використання спеціальних знань під час розслідування 
грабежів і розбоїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльність" / Кравчук Петро Юрійович ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т 
держ. податк. служби України, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2015-6223 А] УДК 343.98:343.71 

555. Крикушенко О. Г. Сучасна субкультура місць позбавлення волі та її 
запобігання персоналом установ виконання покарань : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 
кримін.-виконав. право" / Крикушенко Олександр Георгійович ; М-во внутр. справ 
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Класич. приват. ун-т]. — Харків, 2015. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5615 А] 

 УДК 343.811 
556. Крук О. М. Правове регулювання короткострокових виїздів за межі 

колоній в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Крук Олександр 
Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6245 А]
 УДК 343.8(477) 

557. Лагода К. О. Невиконання судового рішення: кримінологічна характе-
ристика та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Лагода 
Катерина Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
— Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5620 А]
 УДК 343.151:343.85 

558. Лужецька О. Р. Криміналістична характеристика вимагання, пов'язаного 
із застосуванням насильства над потерпілим : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Лужецька Олена Романівна ; Держ. 
фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2015-6175 А] УДК 343.98:343.713 

559. Мархевка О. В. Участь перекладача під час провадження досудового 
розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльність" / Мархевка Олег Володимирович ; Держ. фіскал. служба України, Нац. 
ун-т держ. податк. служби України, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-7133 А] 

 УДК 343.132:81'25-051 
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560. Машлякевич Д. С. Кримінологічні засади формування та реалізації 

стратегії запобігання і протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Машлякевич Дмитро Станіславович ; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-5629 А] УДК 343.85:343.35 

561. Меденцев А. М. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері держав-

них закупівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Меденцев Анатолій Миколайович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7237 А] 

 УДК 343.37:35.073.53 

562. Мельник А. М. Забезпечення прав затриманого у кримінальному про-

вадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Мельник Аліна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2015-7238 А] 

 УДК 343.125 

563. Михайлов І. М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та 

інші незаконні дії, пов'язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних 

захисних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Михайлов 

Іван Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. 

справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2015-7241 А] УДК 343.51(477) 

564. Моргун Н. С. Засада недоторканності права власності у досудовому 

кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Моргун Надія Сергіївна ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—

17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6366 А] УДК 343.13:342.739 

565. Мосяженко В. Ю. Оперативно-розшукове та криміналістичне забезпе-

чення виявлення та розслідування злочинів у сфері суспільної моралі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Мосяженко Вікторія 

Юріївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-5743 А] УДК 343.98:343.851 

566. Муратова С. О. Судимість в системі інститутів Загальної частини кримі-

нального права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Муратова 

Світлана Олександрівна ; 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 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6669 А]

 УДК 343.289(477) 

567. Невідома Н. В. Вчинення злочину організованою групою : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
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кримінологія; кримін.-виконав. право" / Невідома Надія Володимирівна ; 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. — [2015-6234 А] УДК 343.237 

568. Олійник О. М. Запобігання незаконному використанню бюджетних 

коштів у Збройних Силах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Олійник Олександр Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудро-

го]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2015-

6370 А] УДК 343.37:336.14:355](477) 

569. Павлов В. Г. Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом 

Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення 

волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Павлов Володимир 

Григорович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5876 А] УДК 343.81(477) 

570. Резнікова О. І. Віктимологічне пізнання особи у криміналістиці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Резнікова Олена 

Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 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. — [2015-5761 А] УДК 343.988 

571. Розкошинська С. О. Доказування при розслідуванні використання мало-

літньої дитини для заняття жебрацтвом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Розкошинська Світлана Орестівна ; Львів. нац. ун-т 

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

Львів, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5764 А] 

 УДК 343.14:343.345 

572. Руденко А. Е. Заходи забезпечення кримінального провадження, що 

обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Руденко Аліна 

Едуардівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6785 А] УДК 343.137 

573. Саламатова М. В. Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинам у сфері нотаріальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Саламатова Марина Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6420 А] 

 УДК 343.85:347.961 

574. Сергєєва Т. В. Категорія наслідків злочину в кримінальному праві Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Сергєєва Тетяна 

Василівна ; Акад. адвокатури України, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Київ, 2015. 

— 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7306 А] 

 УДК 343.296(477) 
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575. Стратій О. В. Психолого-правові особливості кримінального проваджен-

ня на підставі угод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Стратій Олексій Васильович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-7030 А] УДК 343.95:343.13 
576. Стрельбіцька Л. Я. Процесуальний статус засудженого в 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" / Стрельбіцька Леся Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5779 А] 

 УДК 343.261(477) 
577. Суворов О. М. Взаємодія підрозділів "К" Служби безпеки України із 

слідчими під час виявлення й досудового розслідування корупційних злочинів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Суворов 
Олександр Миколайович ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. Служби безпеки 
України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-
5545 А] УДК 343.98.06(477) 

578. Татарин І. І. Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної криміналь-
ним правопорушенням, на досудовому розслідуванні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 
суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Татарин Ігор Іванович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Львів, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6949 А] УДК 343.13:343.296 

579. Шаповалова В. С. Поняття, співвідношення та класифікація кримінальної 
зброї : (криміналіст. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльність" / Шаповалова Вікторія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, 
Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5557 А] УДК 343.983 

580. Шевчук М. І. Ініціатива суду та її межі у з'ясуванні обставин кримі-
нального провадження під час судового розгляду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Шевчук Марта Іванівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. 
— [2015-6957 А] УДК 343.13 

581. Ясь А. О. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню 
виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або 
комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача : (ст. 157 Кримін. 
кодексу України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ясь Артем 
Олександрович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 
Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2015-7040 А] 

 УДК 343.415(477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь доктора 

582. Никитченко Н. В. Правове регулювання державного контролю у сфері 
господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
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спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Никитченко Наталія Валеріївна ; 
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—31 
(38 назв). — 130 пр. — [2015-6584 А] УДК 346.5:35.078.3 

На ступінь кандидата 

583. Бойченко Е. Г. Правове регулювання господарської діяльності військових 
частин Збройних Сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Бойченко Едуард Гаврило-
вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2015-5812 А] УДК 346.7:355.6](477) 

584. Гладка О. В. Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. 
право; госп.-процес. право" / Гладка Олена Валентинівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Яро-
слава Мудрого. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-
7186 А] УДК 346.543 

585. Заїченко Л. І. Спортивний клуб в системі господарсько-правових від-
носин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 
"Госп. право; госп.-процес. право" / Заїченко Лілія Ісхаківна ; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2015-6739 А] УДК 346.2:796 

586. Ібрагімова Н. В. Правовий статус холдингів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 
Ібрагімова Наталія Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 140 пр. — [2015-6691 А] УДК 346.245 

587. Липницька Є. О. Правовий статус підприємств з іноземними інвести-
ціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 
"Госп. право; госп.-процес. право" / Липницька Євгенія Олександрівна ; Донец. нац. 
ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 140 пр. — [2015-
6696 А] УДК 346.543:334.7 

588. Остап'юк М. В. Господарсько-правове регулювання державних заку-
півель лікарських засобів та медичних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 
Остап'юк Марія Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5875 А] 

 УДК 346.54:[339.338:615.2/.3](477) 
589. Пелипенко О. С. Застава корпоративних прав : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 
Пелипенко Олена Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-7136 А] 

 УДК 346.2:[347.191:347.27 
590. Сухоставець І. В. Правове регулювання оренди державного майна : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; 
госп.-процес. право" / Сухоставець Інна Василівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 
дослідж. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-
7148 А] УДК 346.2:347.255-027.542 

591. Чуйко Л. А. Земельна ділянка у цілісному майновому комплексі суб'єкта 
господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Чуйко Лілія Андріївна ; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2015-7157 А] УДК 346.2:347.235 
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347 Цивільне право 

На ступінь кандидата 

592. Сирко М. В. Цивільний кодекс Франції 1804 року та його вплив на 

цивільне законодавство країн Європи : (на прикладі Польщі та Румунії) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Сирко Мар'яна Василівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-6255 А] УДК 347(44)"1804"(094.4):347.1(438+498) 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

593. Біляєв О. О. Спортивні організації як суб'єкти цивільного права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Біляєв Олександр Олек-

сандрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5452 А] 

 УДК 347.19:[061.2:796 

594. Бондар Н. П. Превентивний захист 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" / Бондар Наталія Петрівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-5453 А] УДК 347.122 

595. Гунда А. О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання 
ритуальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Гунда Андрій Олексійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2015-
7050 А] УДК 347.13:351.776 

596. Матвійчук А. О. Особисті немайнові права у сфері охорони навко-

лишнього природного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
приват. право" / Матвійчук Анастасія Олександрівна ; Ген. прокуратура України, 

Нац. акад. прокуратури України, [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — Київ, 2015. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (32 назви). — 100 пр. — [2015-7235 А] 

 УДК 347.121.2:349.6 

597. Науменко К. С. Форми та способи захисту особистих немайнових прав 
фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Науменко Катерина Сергіївна ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2015-6122 А] УДК 347.121.2 

598. Парута Ю. І. Громадські об'єднання як учасники цивільних право-

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Парута Юлія 
Іванівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

150 пр. — [2015-7114 А] УДК 347.191.11 
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599. Серьогін С. Ю. Зловживання правом у сфері корпоративних відносин : 

(порівнял.-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" / 

Серьогін Станіслав Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-6631 А] УДК 347.122 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

600. Фолошня Д. І. Спільна власність членів сім'ї 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" / Фолошня Діана 

Іванівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-7315 А] 

 УДК 347.238(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

601. Федорченко Н. В. Зобов'язання з надання послуг у цивільному праві 

України: теоретико-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Федорченко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (70 назв). — 170 пр. — [2015-5665 А] УДК 347.45/.47(477) 

На ступінь кандидата 

602. Кирилюк О. Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних 

засобів зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Кирилюк Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2015-5603 А] 

 УДК 347.440:004 

603. Міндарьова М. Ю. Облігації як об'єкт цивільного обороту : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Міндарьова Марина Юріївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). 

— 100 пр. — [2015-6507 А] УДК 347.457 

604. Остапенко В. І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов'язань, що 

виникають з кредитних правовідносин : (на матеріалах суд. практики) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Остапенко Вікторія Ігорівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2015-5750 А] УДК 347.468 

605. Почтарьов С. О. Договір дарування в цивільному праві та в нотаріальній 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Почтарьов 

Сергій Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 150 пр. — [2015-7120 А] УДК 347.472:347.961 
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606. Романів В. Я. Договір оренди нерухомого майна за цивільним законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Романів Володимир Ярославович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5525 А] УДК 347.453.4(477) 

607. Святошнюк А. Л. Інститут розірвання порушеного договору у цивіль-

ному праві України та країн Європейського Союзу : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Святошнюк Арина Леонідів-

на ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 

[2015-6184 А] УДК 347.447.7/.8(477+4) 

608. Тараненко А. О. Договір на протезування органів та кінцівок людини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Тараненко Анна 

Олександрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 130 пр. 

— [2015-5783 А] УДК 347.44:615.477.2 

609. Трубаков Є. О. Неукладені цивільно-правові договори: поняття, правова 

природа, 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" / Трубаков Євген Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-5662 А] 

 УДК 347.44 

610. Федорончук А. В. Договір прокату : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Федорончук Андрій Володимирович ; Ген. проку-

ратура України, Нац. акад. прокуратури України, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2015-7314 А] УДК 347.453 

611. Яворський Р. І. Договір про надання туристичних послуг : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Яворський Роман Іванович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

6597 А] УДК 347.4:338.48 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право. Зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 

612. Боднарчук М. М. Свобода і відповідальність у правоохоронній діяль-

ності: філософсько-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Боднарчук Михайло Максимович ; 

М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2015. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5811 А] 

 УДК 347.56:351.74].02 

613. Бурлака І. В. Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої без вини : 

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" / Бурлака Ірина Василів-

на ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5574 А] УДК 347.513 
614. Соботник Р. В. Договір страхування цивільної відповідальності за шкоду, 

заподіяну джерелом підвищеної небезпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 
міжнар. приват. право" / Соботник Ростислав Володимирович ; Нац. акад. прав. наук 
України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2015-5655 А] 

 УДК 347.51:368.86 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

615. Андрущенко Т. С. Процедура нотаріального посвідчення аліментних 
договорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Андрущенко 
Тетяна Сергіївна ; НАН Укрнаїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(17 назв). — 100 пр. — [2015-6482 А] УДК 347.615:347.135.224 

616. Ковтунова Л. Ю. Інститут недійсного шлюбу у 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" / Ковтунова Лариса 
Юріївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6083 А] 

 УДК 347.624(477) 
617. Лешанич Л. В. Правове регулювання квазісімейної форми виховання 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лешанич Леся 
Вікторівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Держ. ВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 
130 пр. — [2015-7227 А] УДК 347.643/.648 

618. Лещенко Л. В. Склад спадщини 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" / Лещенко Любов Ва-
силівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6359 А] УДК 347.65/.68(477) 

619. Мельниченко О. В. Поділ майна подружжя за законодавством України та 
країн Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
право" / Мельниченко Оксана Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6621 А] 

 УДК 347.626.6(477:4-6ЄС) 
620. Половинкіна Р. Ю. Становлення та розвиток радянського спадкового 

права 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" / Половин-
кіна Руслана Юріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5758 А] 

 УДК 347.65/.68(477)"19" 
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347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

621. Жернаков М. В. Податкові спори: реформування механізмів вирішення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Жернаков Михайло Володимирович ; 

Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 28 с. — 

Бібліогр.: с. 23—26. — 100 пр. — [2015-6973 А] УДК 347.73:336.22 

622. Ульянова Г. О. Методологічні проблеми цивільно-правового захисту 

прав інтелектуальної власності від плагіату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Ульянова Галина Олексіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2015. — 38 с. — Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2015-6593 А] 

 УДК 347.77/.78(477) 

623. Хохуляк В. В. Наука фінансового права: проблеми становлення та 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" ; 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Хохуляк В'ячеслав Віссаріонович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. 

— Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 21—29. — 100 пр. — [2015-6193 А] 

 УДК 347.73.01 

На ступінь кандидата 

624. Васильчук С. С. Правове регулювання податкового контролю за справ-

лянням непрямих податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Васильчук Світлана Станіславівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Київ. 

міжнар. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-5693 А] УДК 347.73:336.225.6 

625. Вишемирський М. І. Податкові пільги за податковим законодавством 

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

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Вишемирський Максим 

Ігорович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-7008 А] 

 УДК 347.73:336.564.2](477) 

626. Карпенко С. О. Фінансові послуги як об'єкт правової охорони : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Карпенко Світлана Олексіївна ; Держ. НДІ 

М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6080 А] 

 УДК 347.73:336.71 

627. Касьяненко А. М. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного 

законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Касьяненко Артем Ми-

колайович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь ( Київ. обл.), 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6765 А] 

 УДК 347.73:336.14 

628. Марущак А. В. Правові основи контрольно-наглядових повноважень 

Національного банку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Марущак Анна Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5989 А] 
 УДК 347.734.078.3:336.711](477) 
629. Міщенко О. П. Цивільно-правові способи здійснення авторських прав : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Міщенко Олена 
Петрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2015-5993 А] УДК 347.77/.78 

630. Павленко К. К. Дія податково-правових норм у часі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 
фінанс. право; інформ. право" / Павленко Костянтин Костянтинович ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7025 А] УДК 347.73:336.22 

631. Рябуш Л. А. Правове регулювання оподаткування доходу, отриманого з 
продажу (обміну) об'єктів нерухомого та рухомого майна : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 
право; інформ. право" / Рябуш Людмила Анатоліївна ; Нац. ун-т держ. податк. 
служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2015-7026 А] УДК 347.73:336.226.2 

632. Сірош М. В. Реалізація принципів фінансового контролю у контрольному 
процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сірош Микола Васильович ; 
Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 130 пр. — [2015-6944 А] 

 УДК 347.73:336.025.12 
633. Смичок Є. М. Юридичні презумпції в податково-правовому регулюванні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Смичок Євген Михайлович ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-7337 А] УДК 347.73:336.22 

634. Філінович В. В. Веб-сайт як особливий об'єкт права інтелектуальної 
власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Філінович 
Валерія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-6479 А] 

 УДК 347.77/78:004.738.1WWW 
635. Чемерис М. С. Фінансово-правові основи гарантування і страхування 

вкладів фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Чемерис 
Максим Сергійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Київ. міжнар. ун-т]. 
— Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2015-6795 А] УДК 347.73:368.183 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

636. Біцай А. В. Організаційно-правові засади участі адвоката в медіації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; 
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прокуратура та адвокатура" / Біцай Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-7086 А] УДК 347.965.42 

637. Богомазова І. О. Підсудність справ адміністративним судам: теоретико-

правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Богомазова Ірина Олександрів-

на ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2015-5569 А] УДК 347.998.85 

638. Боднар С. В. Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, 
порядок ухвалення і проголошення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Боднар Сергій Вікторович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", 

[Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-6055 А] УДК 347.998.85 
639. Боршуляк І. І. Організаційно-правові засади проходження служби в 

органах прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Боршуляк Ігор Іванович ; 

Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 120 пр. — [2015-7006 А] УДК 347.963 

640. Гузе К. А. Представництво прокурором інтересів громадянина або дер-

жави в цивільному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Гузе Костянтин Анатолійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Яро-
слава Мудрого. — Харків, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. 

— [2015-7323 А] УДК 347.963(477) 

641. Дузінкевич Т. І. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрис-

дикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Дузінкевич 

Тарас Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5478 А] УДК 347.91/.95 
642. Едер П. Т. Правові основи організації та діяльність Вищого крайового 

суду у Львові (1855—1918 рр.): історико-правове дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Едер Павло Тадейович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-
6902 А] УДК 347.99.05(477.83-25)"1855/1918" 

643. Караченцев І. В. Правова природа податкових спорів та їх вирішення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Караченцев Ігор Володимирович ; 
Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — 

Запоріжжя, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

5965 А] УДК 347.998.85:336.22 

644. Козелецька М. О. Визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

комерційних справах в Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Козелецька Марина Олексіївна ; Ген. прокуратура 

України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-7217 А] УДК 347.952(4-6ЄС) 
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645. Кравчик М. Б. Реформування судової системи як важлива складова 

європейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Кравчик 

Марта Богданівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2015-5496 А] УДК 347.97/.99(477) 

646. Мовчун О. Г. Сутність та порядок вирішення службових спорів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Мовчун Олег Геннадійович ; Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-5994 А] УДК 347.998.85:35.07 

647. Остапенко Т. А. Участь в адміністративному судочинстві України представ-

ників самоврядних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Остапенко Тетяна Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. 

— 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5751 А] 

 УДК 347.998.85:342.922 

648. Остафійчук Л. А. Юридична відповідальність за неповагу до суду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; 

прокуратура та адвокатура" / Остафійчук Людмила Аурелівна ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-7252 А] УДК 347.962:347.53 

649. Потильчак Б. О. Верховний Суд Української РСР у 1943—1945 рр.: 

організаційна діяльність, касаційна та наглядова 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" / Потильчак Богдан Олександрович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-7119 А] УДК 347.99(477)"1943/1945" 

650. Сьома М. С. Наукові засади формування ціннісно-етичної складової у 

підготовці професійних суддів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Сьома Марія 

Сергіївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-7031 А] УДК 347.962:174 

651. Федорович В. І. Теоретичне обґрунтування механізму відповідальності 

судді за недоброчесну поведінку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Федорович 

Віта Ігорівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-5548 А] УДК 347.97/.99 

652. Щербакова О. Ю. Предмет доказування в податкових спорах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Щербакова Ольга Юріївна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-5915 А] УДК 347.94:[347.73:336.22 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

653. Гетьманцева Н. Д. Правове регулювання трудових відносин в сучасних 

умовах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Гетьманцева Ніна Дмитрівна ; Київ. 
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нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 

2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 29—37 (76 назв). — 100 пр. — [2015-7184 А] 

 УДК 349.2(477) 

654. Коваленко О. О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні 

та припиненні трудового договору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Коваленко Олена Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (40 назв). — 100 пр. — [2015-

5970 А] УДК 349.22:347.441.14 

655. Кутоманов Д. Є. Методи забезпечення трудової дисципліни в сучасних 

умовах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кутоманов Дмитро Євгенович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 

(30 назв). — 100 пр. — [2015-6861 А] УДК 349.22:331.108.6 

656. Міщук М. О. Проблеми правового регулювання соціального партнерства 

у трудовому праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Міщук Михайло Олександро-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—

33 (29 назв). — 100 пр. — [2015-6115 А] УДК 349.2(477) 

657. Шабанов Р. І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту на-

селення від безробіття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Шабанов Роман Іванович ; Київ. 

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

2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2015-6798 А] 

 УДК 349.2:331.5 

На ступінь кандидата 

658. Бабенко А. О. Юридичні гарантії укладення, зміни та розірвання трудо-

вого договору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Бабенко Анастасія Олегівна ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-5922 А] УДК 349.22:331.106 

659. Бондар О. С. Правове регулювання звільнення працівників за невідпо-

відність займаній посаді або виконуваній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Бондар 

Олександр Сергійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 

справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-6885 А] УДК 349.22:331.108.644.7 

660. Волощук Т. В. Правове регулювання організації праці педагогічних, 

науково-педагогічних та наукових працівників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Волощук 

Тарас Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 

справ, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Дніпропетровськ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2015-5820 А] УДК 349.2:37 

661. Гончаров Г. Ю. Правове регулювання дисципліни праці в сучасних 

умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Гончаров Геннадій Юрійович ; М-во внутр. справ 

України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6897 А] УДК 349.22 
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662. Грошева-Шарапова І. В. Правове регулювання дисципліни праці про-

курорсько-слідчих працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Грошева-Шарапова Інна 

Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 

справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2015-6068 А] УДК 349.2:347.963 

663. Довжич К. В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права в Україні та 

країнах Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Довжич Катерина Віталіївна ; М-во 
внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5952 А] 

 УДК 349.2(477+4) 

664. Козін С. М. Одноразове грубе порушення трудових обов'язків як підстава 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 

Козін Сергій Миколайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [НДІ прав. 

забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України]. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6745 А] 
 УДК 349.22:[331.106.46:331.108.62 

665. Кравченко І. М. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 

у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Кравченко Ігор Миколайович ; М-во внутр. справ 

України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володи-

мира Даля]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2015-6909 А] УДК 349.22:331.106.46 

666. Назимко О. В. Правове регулювання праці працівників гірничодобувної 
промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Назимко Олена Вікторівна ; М-во 

внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5996 А] 
 УДК 349.2:622](477) 

667. Полянський А. О. Правове регулювання трудових відносин професійних 

спортсменів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Полянський Антон Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 
Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-7258 А] 

 УДК 349.2:796.071.2](477) 

668. Пусан К. Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці 

суддів до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Пусан 

Катерина Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ прав. забезп. 

інновац. розвитку НАПрН України]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-6135 А] УДК 349.2(477:4) 
669. Римар І. А. Правове регулювання індивідуальних трудових відносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Римар Ігор Анатолійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-6547 А]

 УДК 349.22(477) 



   

 
93 

670. Сидоренко Є. В. Додаткові умови трудового договору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6872 А] 

 УДК 349.22:331.106.24 

671. Тихонович Л. А. Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні 

трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Тихонович Лариса Анатоліївна ; 

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

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7280 А] 

 УДК 349.2:340.13 

672. Шабанова С. О. Правове регулювання праці у нафтогазовій промисло-

вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Шабанова Софія Олександрівна ; М-во внутр. 

справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5908 А] 

 УДК 349.22 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

673. Бандура М. М. Правове регулювання соціального захисту населення в 

житлово-комунальній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Бандура Микола Мико-

лайович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 ( 7 назв). — 100 пр. — [2015-5804 А] 

 УДК 349.3:365](477) 

674. Коломойцев М. М. Правове регулювання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Коломойцев Микола Миколайович ; 

М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-5972 А]

 УДК 349.3:364.668 

675. Федунів А. Д. Правове регулювання надання соціальних послуг грома-

дянам похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Федунів Анатолій Дмитрович ; М-во 

внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-6027 А] 

 УДК 349.3:364.6-053.9 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

676. Костенко В. О. Економіко-правове забезпечення використання та охорони 

земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Костенко Віктор 

Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6534 А] УДК 349.415 

677. Кравець Н. В. Екологізація аграрного виробництва як принцип аграрного 

права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 
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"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Кравець Наталія 

Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6497 А] УДК 349.42 

678. Кривко М. Є. Правове регулювання відносин з вирощування та реалізації 

лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 

екол. право; природоресурс. право" / Кривко Марія Євгенівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-6500 А] УДК 349.422:615.2 

679. Сидоренко В. В. Правові наслідки самовільного зайняття земельних 

ділянок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Сидоренко Валерій 

Віталійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7269 А] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 

Екологічне право 

На ступінь кандидата 

680. Луц Д. М. Тварини як об'єкт цивільних правовідносин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Луц Дмитро Миколайович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5504 А] 

 УДК 349.6:502.172 

681. Перчеклій І. М. Право власності українського народу на природні ресурси: 

еколого-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Пер-

чеклій Інесса Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи України]. — Київ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6513 А] 

 УДК 349.6:349.412](477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь кандидата 

682. Верещук І. А. Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністра-

тивно-територіального устрою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Верещук Ірина 

Андріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

5458 А] УДК 35.071.5-048.78(477) 

683. Коломієць Є. В. Удосконалення механізму інформаційно-аналітичного 

забезпечення державного управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коломієць 

Євгеній Віталійович ; Донец. держ. ун-т упр., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-7128 А] УДК 35.088:004 
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684. Ніколаєв В. О. Удосконалення механізмів державного управління ін-

формаційно-аналітичною діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ніколаєв Владислав 

Олександрович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5999 А] 

 УДК 35.078.3-048.78 

685. Хорошенюк О. В. Організація публічної служби в Україні: теоретико-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Хорошенюк Оксана Вікторівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2015-5554 А] 

 УДК 35.073.533(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

686. Гарькавий І. Б. Моделювання процесів управління сферою містообслуго-

вування органами місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Гарькавий 

Ігор Борисович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — [2015-7287 А] 

 УДК 352.07 

687. Гончаренко І. Г. Державний механізм регулювання соціально-еконо-

мічного розвитку: теорія, методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гончаренко 

Ірина Георгіївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (39 назв). — 100 пр. — 

[2015-7288 А] УДК 351.84 

688. Колтун В. С. Темпоральна парадигма діяльності органів місцевого само-

врядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.04 "Місц. самоврядування" / Колтун Вікторія Семенівна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — Київ, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 

(60 назв). — 100 пр. — [2015-6350 А] УДК 352.073.533 

689. Наумік-Гладка К. Г. Теоретико-методологічні засади державного ре-

гулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності : (аспект екон. безпеки) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. 

безпека держави" / Наумік-Гладка Катерина Георгіївна ; Нац. ін-т стратег. дослідж., 

[Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 110 пр. — [2015-6177 А] 

 УДК 351.863:316.77 

690. Овчаренко Р. В. Державний механізм реалізації принципу соціальної спра-

ведливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Овчаренко Руслан Вячеславович ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2015-7135 А] УДК 351.824.1:330.34.012.44 

На ступінь кандидата 

691. Базилевич В. М. Управління економічною безпекою агропромислового 

комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Базилевич Володимир Марко-

вич ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6601 А] УДК 351.863:338.436(477) 

692. Власенко Р. В. Механізми державного управління кадровим забезпечен-

ням електронного урядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Власенко Роман 

Вікторович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7179 А] 

 УДК 351:004](477) 

693. Громова С. О. Механізми державного управління професійною підготов-

кою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Громова Світлана Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-7192 А] 

 УДК 351.77:[378.6:61](477) 

694. Ібрагімова А. А. Державна політика побудови спроможних територіаль-

них громад в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Ібрагімова Анастасія Алімівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр., [Чорномор. 

держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7051 А] УДК 352.07(477) 

695. Кіпенко М. Ф. Моніторинг як інструмент публічного управління рефор-

муванням житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кіпенко 

Михайло Федорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6348 А] 

 УДК 351.073.533.078:332.8 

696. Коняєв Є. А. Самоврядні традиції в системі публічного управління 

Слобідської України XVII—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Коняєв Євген Ана-

толійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-7222 А] УДК 352.073.533(477.54/.62)"16/17" 

697. Корнат Л. Я. Теоретичні підходи до публічного управління етнокультур-

ною різноманітністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Корнат Леся Ярославівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — 

Львів, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-5611 А] 

 УДК 351.073.533:323.15](477) 

698. Корнева Т. М. Механізм державного податкового регулювання в період 

техногенних і природних катастроф : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Корнева Тамара Мико-

лаївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-7129 А] 

 УДК 351.713:504.4 

699. Кубай Т. Є. Муніципальна реформа в Україні: управлінсько-правовий аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 
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"Місц. самоврядування" / Кубай Тарас Євгенович ; Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6694 А] УДК 352.07(477) 

700. Лаврухін В. В. Реформування чинної моделі соціального захисту в 

системі пріоритетів державної соціальної політики в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Лаврухін Владислав В'ячеславович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-5619 А] УДК 351.84(477) 

701. Лутчак В. Ф. Організаційно-правові механізми економічного транскор-

донного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лутчак Василь Федорович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6581 А] 

 УДК 351.82:339.92 

702. Макота Г. З. Державне управління міжнародним технічним співробіт-

ництвом України з Європейським Союзом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Макота Га-

лина Зенонівна ; 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. — 

[2015-6307 А] УДК 351.82:334.752](477:4-6ЄС) 

703. Мельник М. О. Механізм державного управління у сфері соціального 

становлення та розвитку молоді в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мельник Марія 

Олексіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т 

держ. упр. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2015-5863 А] УДК 351.84(477) 

704. Найда І. В. Механізми державного регулювання у сфері працевлашту-

вання молодих спеціалістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Найда Інна Володимирівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5636 А] 

 УДК 351.83:331.5.02-053.67 

705. Олефіренко С. В. Основні чинники забезпечення легітимності функціону-

вання обласних управлінь юстиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Олефіренко 

Світлана Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. 

регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2015-5416 А] УДК 351.87 

706. Парамонов А. О. Модернізація територіальної організації влади в Україні 

як чинник сталого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Парамонов Андрій 

Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-6235 А] УДК 353.071.2(477) 

707. Петрик О. Л. Державне регулювання гарантій науково-педагогічних 

працівників та механізми їх реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Петрик Олена Леонідівна ; 
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Донец. держ. ун-т упр., [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6987 А]

 УДК 351.851:378 

708. Савенко І. М. Організаційно-правовий механізм державного управління 

прикордонною службою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Савенко Ігор Ми-

колайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

7062 А] УДК 351.746.1(477) 

709. Семенюк К. М. Державне регулювання розвитку ювелірної галузі в 

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

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Семенюк Катерина Миколаївна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-6015 А] УДК 351.824.1:671.1](477) 

710. Смолова Л. М. Публічна відповідальність представницьких органів 

місцевого самоврядування: перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Смолова 

Людмила Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. 

регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-7028 А] УДК 352.073.533 

711. Ундір В. О. Взаємовідносини місцевих органів виконавчої влади з об'єд-

наннями громадян : (на прикладі Рівнен. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ундір 

Віталій Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. 

регіон. ін-т держ. упр., [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6712 А] 

 УДК 352.07:342.571 

712. Федан Я. І. Удосконалення механізмів державного управління інклюзив-

ною освітою на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Федан Ярослав Ігоро-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр., 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-7070 А] УДК 351.851:376 

713. Хілієнко О. В. Механізм державного управління розвитком нафтопе-

реробної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Хілієнко Олена Володимирівна ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-7156 А] 

 УДК 351.824.1:665.6/.7](477) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь доктора 

714. Алескерова Ю. В. Теорія та методологія розвитку системи сільськогос-

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

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Алескерова Юлія Володимирівна ; Нац. 
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акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (61 назва). — 130 пр. — [2015-6042 А] 
 УДК 368.5.01 
715. Олійник В. М. Методологічні засади забезпечення фінансової стійкості 

страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Олійник Віктор Михайлович ; Укр. акад. 
банк. справи. — Суми, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (49 назв). — 
120 пр. — [2015-7251 А] УДК 368:336-021.387 

На ступінь кандидата 

716. Агавердієва Х. Ф. Соціальна відповідальність недержавних пенсійних 
фондів в умовах реформування пенсійної системи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 
економіка і політика" / Агавердієва Халіда Фаіддіновна ; Харків. нац. екон. ун-т 
ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2015-5562 А] УДК 368.914.032 

717. Білоус Н. М. Корпоративні бізнес-моделі в стратегічному управлінні 
стійкістю страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Білоус Ніна Михайлівна ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6964 А] 

 УДК 368.03:005.35 
718. Жмурко І. В. Розвиток системи пенсійного страхування сільського 

населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жмурко Інна Вікторівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5598 А] 

 УДК 368.914(477-22) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

719. Стражнікова І. В. Історіографія розвитку педагогічної науки у досліджен-
нях Західного регіону України (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Стражнікова Інна Василівна ; Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. 
— Тернопіль, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (70 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2015-5776 А] УДК 37.012(477.8)"195/201" 

На ступінь кандидата 

720. Гнепа О. В. Освітня діяльність та педагогічна спадщина Михайла Пи-
липовича Кравчука (1892—1942 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гнепа Ольга 
Володимирівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-7189 А] 

 УДК 37.013(477)(092)"1892/1942" 

721. Дереш В. С. Соціалізаційний вплив сім'ї на формування дитини в 

соціокультурному вимірі (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Дереш Валентина 

Станіславівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. держ. ун-т]. — 

Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-5594 А] УДК 37.013.42:316.362]"19" 
722. Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України 

(20 — початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Карпич Ірина Олек-
сандрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 
20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-5602 А]
 УДК 37.012:329.78-053.4:070](477)"1920/1939" 

723. Красницька О. В. Профілактика сімейної депривації вихованців інтернат-
них закладів спортивного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Красницька Ольга Володимирівна ; 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2015-5725 А] УДК 37.013.42:[37.018.32:796 

724. Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко 
(1863—1928) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лашко Михайло Васильович ; Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6227 А] УДК 37.014.2(477)(092) 

725. Леонтьєва І. В. Спадщина О. Ф. Лазурського (1874—1917) у вимірі віт-
чизняної експериментальної педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Леонтьєва 
Інна Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-5733 А] 

 УДК 37.013(477):159.9((47+57)-89)"1874/1917" 
726. Нич О. Б. Сімейне виховання дітей молодшого шкільного віку в ук-

раїнській діаспорі США (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Нич Оксана Богданівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 
[2015-5871 А] УДК 37.018.1-053.4(73)(=161.2)"195/200" 

727. Ситник Н. І. Становлення та розвиток українсько-канадських освітніх 
зв'язків (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-
гіки" / Ситник Наталія Іванівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 
2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — 100 пр. — [2015-6788 А] 

 УДК 37.012(477:71)"195/201" 
728. Степаненко В. І. Профілактика асоціального впливу релігійних культів на 

підлітків у соціально-педагогічному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Степаненко Вікторія 
Іванівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6260 А] УДК 37.013.42:37.014.52]-053.6 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь доктора 

729. Романюк С. З. Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної 

діаспори (ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
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наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Романюк Світлана 

Захарівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (70 назв). — 

100 пр. — [2015-6588 А] УДК 37.091.2:811.161.2](100=161.2)"19/20" 

На ступінь кандидата 

730. Кошіль В. І. Управління організаційно-педагогічною діяльністю недержав-

них установ у сфері соціального захисту дітей та молоді : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Кошіль Віра Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту 

освіти". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-6747 А] УДК 37.091.12:364-3-027.563 

731. Марчук С. С. Ідеї фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині 

К. Д. Ушинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Марчук Сергій Степанович ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (32 назви). — 100 пр. — [2015-7234 А] 

 УДК 37.091.4:796](470)(091) 

732. Мирна І. О. Розвиток соціальної компетентності класних керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Мирна Інна Олексіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-6365 А] УДК 37.091.12.011.3-051 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь кандидата 

733. Бикасова С. А. Становлення та розвиток соціально-педагогічної служби у 

загальноосвітніх школах України (20-ті — 90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Бикасова Світлана Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

6053 А] УДК 373.013.42(477)"1920/1990" 

734. Славська Я. А. Еколого-естетичне виховання у загальноосвітніх школах 

Донбасу (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Славська Яніна Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2015-6422 А] 

 УДК 373.015.31:[502+7](477.6)"199/201" 

735. Слюсаренко В. В. Методика формування експериментальних компетент-

ностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках 

фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Слюсаренко Віктор Володимирович ; Кіровоград. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2015-7273 А] 

 УДК 373.05.016:53 

736. Шостак У. В. Психологічні умови ефективної взаємодії сім'ї та школи у 

розвитку особистості молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шостак Уляна 

Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6639 А] 
 УДК 373.064.1:159.922.6 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

737. Бобак О. Б. Педагогічні засади соціалізації дітей дошкільного віку в сім'ї 
у ІІ-й половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бобак Оксана Бог-
данівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2015. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5688 А] 

 УДК 373.2.035:373.2.018.1]"19" 
738. Большукіна А. В. Управління розвитком дошкільного навчального за-

кладу на адаптивних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Большукіна Аліна Вяче-
славівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — 
Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 
100 пр. — [2015-6686 А] УДК 373.2.091.12 

739. Бубін А. О. Становлення та розвиток системи суспільного дошкільного 
виховання на Волині (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Бубін Алла Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5813 А] 

 УДК 373.2(477.82)"185/191" 
740. Кравчинська Т. С. Управління мотивацією професійної діяльності педа-

гогічних працівників дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 
Кравчинська Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т 
менеджменту освіти". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2015-6769 А] УДК 373.2.091.12:331.101.3 

741. Озерна Н. М. Виховна спрямованість літератури для дітей в історії роз-
витку дошкільного виховання (друга половина ХІХ — середина ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Озерна Наталія Миколаївна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6126 А] 

 УДК 373.2.091.2:821-93.09](477)"185/195" 
742. Осадча Т. М. Комплексний супровід дітей дошкільного віку з порушен-

ням голосової функції органічного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Осадча Тетяна Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6778 А] УДК 373.2-056.264 

743. Парфьонова Г. І. Формування усного зв'язного мовлення у старших 
дошкільників із моторною алалією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Парфьонова Ганна Ігорівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 
(10 назв). — 100 пр. — [2015-6128 А] УДК 373.2:81-028.31]-056.26 
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744. Подгорна В. В. Взаємозв'язок корекції рухового і вербального розвитку 

молодших школярів з важкими порушеннями мовлення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Подгорна 

Вікторія Віталіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

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

100 пр. — [2015-6131 А] УДК 373.2-056.264 

745. Січкар А. Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні 

України (кінець ХІХ — перша третина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Січкар Алла Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6256 А] 

 УДК 373.2.012(477)"189/193" 

746. Складанчук А. Г. Методика навчання англійського усного мовлення до-

шкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання: герман. мови" / Складанчук Анна Геннадіївна ; Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 130 пр. — [2015-7272 А] УДК 373.2.016:811.111 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

747. Дмитрук В. С. Формування валеологічних знань молодших школярів у 

процесі занять з фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дмитрук Віталій 

Степанович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7199 А] 

 УДК 373.3.016:796:613 

748. Колотило О. М. Розвиток художньо-образного мислення молодших 

школярів у навчально-виховній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Колотило Оксана 

Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5722 А] 

 УДК 373.3.015.31 

749. Лоюк О. В. Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному 

процесі початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Лоюк Оксана Вікторівна ; Уман. 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7229 А] 

 УДК 373.3.015.31:159.954/.955 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

750. Рябовол Л. Т. Система навчання правознавства учнів основної і старшої 

школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Рябовол Лілія Тарасівна ; Ін-т педагогіки НАПН 

України. — Київ, 2015. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—39 (87 назв). — 100 пр. — 

[2015-5767 А] УДК 373.5.016:340 

751. Школьний О. В. Теоретико-методичні засади оцінювання навчальних 

досягнень з математики учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Школьний 

Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

42 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (62 назви). — 100 пр. — [2015-5559 А] 
 УДК 373.5.091.26:51 

На ступінь кандидата 

752. Амброзяк О. В. Організація евристичної діяльності учнів основної і 
старшої школи у процесі формування геометричних понять : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Амброзяк Ольга Валеріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 
130 пр. — [2015-6682 А] УДК 373.5.016:514 

753. Бабельчук О. І. Проблема заохочення керівних кадрів середньої освіти 
України (20-ті — 90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бабельчук 
Ольга Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6323 А] 

 УДК 373.5.091.12:331.224](477)"192/199" 
754. Бербец Т. М. Формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів 

основної школи у процесі технологічної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / 
Бербец Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. 
ун-т ім. Павла Тичини]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
120 пр. — [2015-6051 А] УДК 373.5.091.322:62-028.31 

755. Бондарчук О. А. Реформування змісту загальної середньої освіти в 
Австралії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бондарчук Олена Анатоліївна ; Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — Житомир, 2015. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-6056 А] 

 УДК 373.5.014.3(94) 
756. Єрмак Г. В. Взаємодія навчальних закладів православної Церкви і 

громадськості у моральному вихованні учнівської молоді Півдня України (кінець 
ХІХ століття — 1917 рік) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Єрмак Ганна Володи-
мирівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6815 А] 

 УДК 373.5.015.31:271.2](477.7)"1890/1917" 
757. Жук І. В. Розвиток умінь старшокласників виконувати наближені об-

числення в процесі вивчення математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Жук Ірина 
Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6406 А] 

 УДК 373.5.016:51 
758. Карелова Г. А. Виховання оптимістичного ставлення до життя в старших 

підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Карелова Галина 
Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2015. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-7215 А] 

 УДК 373.5.015.31:141.21 
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759. Кравченко Т. П. Формування у старших підлітків ціннісного ставлення 
до власного здоров'я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 
виховання" / Кравченко Тетяна Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, 
[Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — 
Умань (Черкас. обл.), 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2015-6498 А] 

 УДК 373.5.015.31:613.7]:373.5.091.33-027.22:[338.48+908] 
760. Кутова С. О. Українська мова як навчальна дисципліна в історії розвитку 

середньої школи в Україні (1945—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кутова 
Світлана Олександрівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2015. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6750 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2](477)"1945/1991" 
761. Лоза Т. В. Підготовка старших підлітків до самостійного життя в умовах 

дитячого будинку сімейного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Лоза Тетяна Володимирівна ; Держ. ВНЗ 
"Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — 
Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 
100 пр. — [2015-6360 А] УДК 373.5.018.3 

762. Лопатенко Ю. П. Тенденції розвитку гімназійної освіти жінок на Слобо-
жанщині (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Лопатенко Юлія Павлівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2015-6666 А] УДК 373.5.013-055.25(477.54/.62)"185/191" 

763. Назаренко Л. А. Формування предметної літературної компетентності 
старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-
вчання" / Назаренко Людмила Анатоліївна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлин-
ського. — Миколаїв, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2015-6671 А] УДК 373.5.016:821.09:004 

764. Пучко А. О. Особливості диференційованого навчання старших учнів у 
сучасних вальдорфських школах Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Пучко Анна Олександрівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 
[Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6136 А] 

 УДК 373.5.018.593(430) 
765. Сафонова І. Я. Формування предметної компетентності в учнів старшої 

школи у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Сафо-
нова Ірина Ярославівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. 
вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 
2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2015-7143 А]
 УДК 373.5.016:51/53 

766. Смородський В. І. Формування виконавських навичок гри на фортепіано 

в учнів дитячих музичних шкіл на засадах жанрового підходу : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Смородський Віталій Ігорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-6257 А] УДК 373.5.018.54:780.616.432 
767. Ткаченко О. М. Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України 

(XVIII — початок ХІХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ткаченко Олена 
Миколаївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". 
— Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2015-5785 А] 

 УДК 373.5.018.54:7.01](477.5)"170/181" 
768. Турбар Т. В. Природоохоронна робота учнів загальноосвітньої школи 

(друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Турбар Тетяна Володимирівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2015-6836 А] 

 УДК 373.5.015.31:502.17](477)"195/201" 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь доктора 

769. Волярська О. С. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 
зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, орга-
нізацій, установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Волярська Олена Станіславівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2015. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2015-5695 А] 

 УДК 374.7.091.2:331.53 
770. Прийма С. М. Теоретико-методологічні засади проектування і функціо-

нування систем відкритої освіти дорослих в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Прийма Сергій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр. — [2015-6869 А] 

 УДК 374.7.091(477) 

На ступінь кандидата 

771. Комар О. С. Розвиток освіти дорослих у Франції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Комар Олена Станіславівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. 
— Умань (Черкас. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — 
[2015-5609 А] УДК 374.7.091(44)(091) 

772. Таймасов Ю. С. Розвиток професійної компетентності фахівців пожежно-
рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Таймасов Юрій Сафірович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-7149 А] УДК 374.7:614.8 
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376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп  

осіб. Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

773. Татьянчикова І. В. Психолого-педагогічні основи соціалізації дітей з 

вадами інтелектуального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Татьянчикова Ірина Володимирівна ; Ін-т 

спец. педагогіки НАПН України. — Київ, 2015. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—43 (61 назва). — 100 пр. — [2015-6398 А] УДК 376.091-056.36 

На ступінь кандидата 

774. Галецька Ю. В. Формування соціально-побутових навичок у дітей з 

помірною та важкою розумовою відсталістю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Галецька Юлія 

Вячеславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-6524 А] УДК 376.035-056.36 

775. Кузьмінська Є. О. Підготовка розумово відсталих дітей до опанування 

грамоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 

"Корекц. педагогіка" / Кузьмінська Євгенія Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-6537 А] УДК 376.016:81-028.31]-056.36 

776. Федоренко М. І. Особливості економічного виховання старшокласників з 

глибокими порушеннями зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Федоренко Мирослав Ігорович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5789 А] 

 УДК 376.091-056.262:33 

777. Федоренко О. Ф. Педагогічний супровід молодших школярів зі зниженим 

слухом в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Федоренко Оксана Фили-

монівна ; Ін-т спец. педагогіки, Нац. акад. пед. наук України. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6430 А] 

 УДК 376-056.263 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

778. Марцева Л. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки 

молодших спеціалістів радіотехнічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Марцева 

Людмила Андріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. наук.-практ. 

центр Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України]. — Житомир, 2015. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—37 (57 назв). — 100 пр. — [2015-6464 А] 

 УДК 377.3:621.37 

На ступінь кандидата 

779. Бабенко Т. П. Формування дослідницьких умінь і навичок студентів ме-

дичного коледжу у процесі проектної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Бабенко Тетяна Пав-
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лівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2015-7082 А]

 УДК 377.015.31:61 

780. Барбелко Н. С. Виховання міжкультурної толерантності студентів ко-

леджів у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Барбелко Наталія 

Степанівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-6483 А] УДК 377.015.31:316.647.5 

781. Гурська О. В. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної 

діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 

навчання" / Гурська Ольга Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Тернопіль, 2015. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7122 А] 

 УДК 377.016:3]-026.18 

782. Зубчевська С. В. Формування загальнокультурної компетентності сту-

дентів аграрного коледжу у позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Зубчевська Світлана Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 

Умань (Черкас. обл.), 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-6495 А] УДК 377.36.015.31:63 

783. Ландо О. А. Управління формуванням здоров'язбережувальної компе-

тентності майбутніх учителів початкової школи у педагогічних коледжах : автореф. 

[дис.] на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика 

упр. освітою" / Ландо Олег Анатолійович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ 

"Ун-т менеджменту освіти". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-7102 А] УДК 377.8.011.3-051:373.3:613 

784. Лунгол О. М. Методика навчання електродинаміки учнів вищих про-

фесійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лунгол Ольга 

Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіро-

воград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — 

[2015-6361 А] УДК 377.016:537.8 

785. Лученцова І. С. Адаптація до професійної діяльності студентів педаго-

гічного коледжу в процесі педагогічних практик : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лучен-

цова Ірина Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5855 А] 

 УДК 377.8.091.33-027.22-044.332 

786. Малик Л. Б. Виховання культури праці студентів технічних коледжів у 

процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Малик Леся 

Богданівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-6540 А] УДК 377.6.015.31:331 

787. Павленко А. Ю. Формування загальнокультурної компетентності учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-
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гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Павленко Анна Юріївна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6511 А] 
 УДК 377.016:[30+7/9 
788. Проценко О. С. Формування життєвої компетентності учнів професійно-

технічних навчальних закладів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Проценко Олена Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-
5524 А] УДК 377.091.2 

789. Самойленко О. О. Організаційно-педагогічні умови підвищення квалі-
фікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій 
дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Самойленко Олексій Олександро-
вич ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" 
Нац. акад. пед. наук України]. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. — [2015-5890 А] 

 УДК 377.018.46:[37.018.43:004 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

790. Артемов В. Ю. Теоретичні та методичні основи формування деонтологіч-
ної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим 
доступом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Артемов Володимир Юрійович ; Нац. акад. пед. 
наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 100 пр. — [2015-5564 А] 

 УДК 378.147:004.056]:17 
791. Бабич В. І. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки май-

бутніх учителів до формування соціального здоров'я учнів основної школи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Бабич Вячеслав Іванович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 36—41 (39 назв). — 100 пр. — [2015-6324 А] УДК 378.011.3-051 

792. Бабушко С. Р. Теоретичні та методичні засади професійного розвитку 
фахівців туристичної сфери США і Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бабушко Світлана 
Ростиславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 
Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (49 назв). — 100 пр. — [2015-5566 А]
 УДК 378.147:338.48](73+71) 

793. Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного 
навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Давиденко Ганна Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 
освіти, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5828 А] УДК 378.4:376.091](4) 

794. Кайдановська О. О. Теоретико-методичні основи образотворчої під-

готовки архітекторів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Кайдановська Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (70 назв). — 100 пр. — [2015-7209 А]

 УДК 378.147:72 

795. Козак Л. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх ви-

кладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Козак Людмила Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. 

— Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (60 назв). — 100 пр. — [2015-

6575 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

796. Нечай С. П. Теорія і практика підготовки майбутніх вихователів до 

поліфункціонального застосування музики в аудіальному розвитку дошкільників : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" ; 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Нечай Світлана Петрівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т проблем виховання НАПН України]. — 

Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (43 назви). — 100 пр. — [2015-

7134 А] УДК 378.011.3-051:[373.2.016:78 

797. Нітенко О. В. Іншомовна підготовка фахівців права в трицикловій системі 

вищої освіти: європейський досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Нітенко Ольга Валеріївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—38 (36 назв). — 100 пр. — [2015-6543 А] 

 УДК 378.147:34:81'243](4) 

798. Олефіренко Н. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних 

ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Олефіренко Надія Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(81 назва). — 100 пр. — [2015-7111 А] УДК 378.011.3-051:373.3:004 

799. Попович Н. М. Теорія і методика формування професійно-особистісного 

досвіду вчителя музики в системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Попович Наталія Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 

2015. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (54 назви). — 100 пр. — [2015-6545 А] 

 УДК 378.046.011.3-051:78 

800. Рибінська Ю. А. Теоретичні і методичні основи професійної комуніка-

тивної підготовки майбутніх філологів засобами креативного перекладу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Рибінська Юлія Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, М-во культури України]. — Тер-

нопіль, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — 

[2015-6471 А] УДК 378.147:81'25 

801. Слюсаренко О. М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в 

умовах глобалізації: аналіз світового досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Слюсаренко Олена Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" [та Ін-т вищ. 

освіти] Нац. акад. пед. наук України. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29— 34 (37 назв). — 100 пр. — [2015-5893 А] УДК 378.014(477) 
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802. Ставицький О. М. Теоретичні та методичні засади професійного ви-

ховання майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ставицький 

Олег Миколайович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Нац. акад. 

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

служба України]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (43 назви). — 120 пр. — [2015-6474 А] УДК 378.147:351.746.1 

803. Стріхар О. І. Теоретико-методичні засади підготовки вчителя до форму-

вання творчих здібностей школярів в умовах інтеграції музичного навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Стріхар Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (31 назва). — 

100 пр. — [2015-5544 А] УДК 378.011.3-051:78 

804. Терованесов М. Р. Методологічні засади інерційності розвитку системи 

вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Терованесов Михайло 

Румелійович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Укр. держ. ун-т залізн. 

трансп.]. — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 

100 пр. — [2015-6477 А] УДК 378.014.543 

805. Ткач Д. І. Система навчання нарисної геометрії майбутніх архітекторів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Ткач Дмитро Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). — 100 пр. — [2015-

5429 А] УДК 378.147:514.18:72 

806. Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади розроблення дуального 

змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного 

профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Хоменко Віталій Григорович ; Укр. інж.-пед. акад. 

— Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — 

[2015-6032 А] УДК 378.011.3-051:[004+62 

807. Ципко В. В. Методична система навчання суспільствознавчих дисциплін 

студентів технічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ципко Вікторія Віталіївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—40 (62 назви). — 100 пр. — [2015-5671 А] 

 УДК 378.016:3]:[378.6:62 

808. Цідило І. М. Теорія і методика підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" ; 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Цідило Іван Миколайо-

вич ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (43 назви). — 100 пр. — [2015-6273 А] 

 УДК 378.011.3-051:62:004.896 

На ступінь кандидата 

809. Адамович І. В. Розвиток інформаційної компетентності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів в післядипломній педагогічній освіті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Адамович Ірина Валентинівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-
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мира Гнатюка, [Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Тернопіль, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6481 А] 
 УДК 378.046-021.68:373.091.113 

810. Азатьян В. І. Педагогічні умови розвитку професійного самовдоско-

налення майбутніх авіадиспетчерів в процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Азатьян Вікторія Іванівна ; Класич. приват. ун-т, 

[Нац. авіац. ун-т]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-6803 А] УДК 378.147:656.7.071.1 

811. Атамась О. А. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури 

до впровадження технологій оздоровчого фітнесу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Атамась 

Ольга Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-5685 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 
812. Бабкова О. О. Формування готовності вчителя природничих спеціаль-

ностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бабкова Олена Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Комун. закл. 

"Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Запоріз. облради]. — Запоріжжя, 2015. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5802 А] 

 УДК 378.046-021.68:57 

813. Баклаженко Є. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до співробітництва з учнями у навчально-виховному процесі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Баклаженко Євгенія Вікторівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2015-5924 А] УДК 378.011.3-051:78 

814. Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управ-

ління основними підрозділами охорони державного кордону : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Балагур Леся Олександрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 
Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2015-7043 А]

 УДК 378.147:355.23 

815. Балаєва К. С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Балаєва Катерина Сергіївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5925 А] УДК 378.011.3-051:373.2 
816. Барсукова Н. С. Педагогічні умови формування виконавської майстер-

ності майбутнього вчителя музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Барсу-

кова Наталія Сергіївна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6049 А] 

 УДК 378.011.3-051:78.02 
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817. Бегека Д. А. Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до форму-
вання фахової комунікативної компетентності студентів педагогічного університету : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Бегека Дмитро Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2015-5447 А] УДК 378.147:81'243 

818. Безсмолий Є. Б. Підготовка майбутніх магістрів з правознавства до 
викладацької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Безсмолий Євгеній Борисович ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 
персоналом"]. — Рівне, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-6050 А] УДК 378.011.3-051:34 

819. Безугла М. В. Формування у студентської молоді духовно-культурних 
цінностей освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Безугла Мілена В'ячеславна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2015-6484 А] УДК 378.015.31 

820. Бельорін-Еррера О. М. Методична підготовка майбутнього вчителя 
основ здоров'я до створення здоров'яорієнтованого шкільного середовища : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Бельорін-Еррера Олександра Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2015-6843 А] УДК 378.011.3-051:613 

821. Беньковська Н. Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців 
банківської справи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бень-
ковська Наталя Борисівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. "Південноукр. 
нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 120 пр. — [2015-6442 А] 

 УДК 378.147:336.71 
822. Березюк В. П. Методика організації польової практики майбутніх офі-

церів з тактики прикордонної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Березюк Віктор Петро-
вич ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби 
України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5686 А] 

 УДК 378.091.33-027.22:351.746.1 
823. Бивалькевич Л. М. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до роз-

витку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Бивалькевич Леонід Мстиславович ; Чернігів. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2015-6052 А] УДК 378.011.3-051:62]:377.36 

824. Бірецька Л. С. Формування англомовної лексичної компетентності 
майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. 
мови" / Бірецька Лілія Сергіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 37 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—27 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7044 А]
 УДК 378.147:61:811.111 
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825. Боловацька Ю. І. Особистісно орієнтоване виховання студентів у 

культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Боловацька Юлія Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5570 А] 

 УДК 378.091.33:379.8 

826. Бондаренко Д. В. Формування адаптивної готовності майбутніх учителів 

музики до диригентсько-хорової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Бондаренко 

Дмитро Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7170 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

827. Будко А. В. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з гума-
нітарних дисциплін в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Будко 

Анжела Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6205 А] 
 УДК 378.091.26:7/9](73) 

828. Васильченко О. І. Соціально-педагогічні умови формування гендерної 

культури студентів університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Васильченко Олена Іванівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—21 (33 назви). — 100 пр. — [2015-6967 А] 

 УДК 378.013.42:316.346.2 

829. Вертипорох Д. Я. Підготовка майбутніх учителів технологій за профілем 

"Автосправа" засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Верти-

порох Дмитро Якович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Бердян. держ. 

пед. ун-т]. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. 

— [2015-6061 А] УДК 378.011.3-051:656.13.05:004 
830. Вєнєвцева Є. В. Виховання білінгвальної культури спілкування студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Вєнєвцева Євгенія 

Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2015-5575 А] УДК 378.015.311:81'246.2 

831. Виселко А. Д. Формування англомовної компетентності майбутніх еко-

номістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання: герман. мови" / Виселко Андрій Дмитрович ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-7177 А] УДК 378.147:811.111'276.6 

832. Галаган І. М. Методична система навчання інформатичних дисциплін 
майбутніх учителів технологій з використанням електронних навчально-методичних 

комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Галаган Ігор Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2015-6849 А] УДК 378.011.3-051:004 
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833. Георгієв В. М. Формування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів високомобільних десантних військ у процесі фахової підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Георгієв Василь Михайлович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

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

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6851 А]

 УДК 378.147:355.092 

834. Герасимчук О. Л. Формування екологічної компетентності майбутніх 

гірничих інженерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Герасимчук Олена Леонтіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Житомир. 

держ. технол. ун-т]. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 130 пр. — [2015-5580 А] УДК 378.147:622 

835. Гнедко Н. М. Формування готовності майбутніх учителів до застосування 

засобів віртуальної наочності у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Гнедко Наталя Михайлівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Рівне, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-6211 А] 

 УДК 378.011.3-051 

836. Гнидюк О. П. Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів-при-

кордонників до фізичного самовдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гнидюк 

Олександр Петрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — [2015-6449 А] 

 УДК 378.147:351.746.1 

837. Голік О. В. Формування у майбутніх лікарів предметних компетентностей 

з медичної деонтології засобами кооперативного навчання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Голік Олена Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

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

100 пр. — [2015-5582 А] УДК 378.147:61]:17 

838. Головко В. А. Педагогічний супровід професійного самовиховання іно-

земних студентів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Головко Вероніка Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6896 А] 

 УДК 378.147.091.322-054.6:62 

839. Головня В. Д. Розвиток конструкторсько-технологічних здібностей сту-

дентів у процесі навчання комп'ютерного конструювання та моделювання у вищих 

технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Головня Вячеслав Дмитро-

вич ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Житомир. держ. технол. ун-т]. 

— Рівне, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-6066 А] УДК 378.147:004.94 

840. Гончаренко О. В. Підготовка форматорів до роботи в системі підвищення 

кваліфікації державних службовців у Франції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гон-
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чаренко Олена Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6165 А] 

 УДК 378.147:35.088.6](44) 

841. Горщенко Ю. А. Розвиток естетичних оцінних суджень майбутніх 
учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Горщенко Юлія Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2015-5949 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

842. Гребік О. В. Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у 

процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гребік Олег Васильович ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5467 А] 

 УДК 378.147:796.011.3:616-001-084 

843. Григорович О. В. Організація науково-дослідної діяльності майбутніх 

учителів-філологів в університетах Іспанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Григорович 

Олена Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-7092 А] УДК 378.011.3-051:80](460) 

844. Давидюк М. І. Роль студентського самоврядування у формуванні націо-
нальної еліти України: політико-культурний контекст : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / 

Давидюк Микола Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5471 А] 
 УДК 378.014.553:323.39](477) 

845. Дегірменджі М. Підготовка фахівців дошкільної освіти у вищих на-

вчальних закладах Туреччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Дегірменджі Мюджахіт ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 ( 8 назв). — 100 пр. — [2015-6212 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2](560) 

846. Демченко Ю. М. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього 

вчителя математики у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Демченко Юлія Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин-

ниченка. — Кіровоград, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-7011 А] УДК 378.011.3-051:51 
847. Дичка Н. І. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого 

писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання: герман. мови" / Дичка Наталія Іванівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2015-7123 А] 

 УДК 378.147:004]:811.111'271 

848. Добровольська-Піпіч І. Є. Педагогічні умови формування академічної 

компетентності майбутніх викладачів професійного навчання : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Добровольська-Піпіч Ірина Євгенівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-6166 А] УДК 378.011.3-051:377 
849. Дубініна Н. В. Педагогічні умови застосування мультимедійних техно-

логій у підготовці майбутніх інженерів-будівельників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Дубініна Наталя Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-6072 А] УДК 378.147:004.032.6 

850. Дяченко Н. О. Формування вмінь розв'язувати педагогічні задачі у май-

бутніх викладачів педагогіки на магістерському рівні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Дяченко Надія Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-7013 А] 

 УДК 378.22.011.3-051 

851. Ендеберя І. В. Особливості розвитку самостійності як умови професій-
ного становлення майбутніх практичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Вік. та пед. психологія" / Ендеберя 

Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2015-6073 А] УДК 378.015.31:159.9-051 

852. Ерсьозоглу І. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-

аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ерсьозоглу Ісмаїл ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-5706 А] УДК 378.147:37.091.113 

853. Забара О. А. Методика виконання фізичного практикуму майбутніми 

вчителями фізики в умовах взаємозв'язку реального та віртуального навчального 
експерименту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Забара Олексій Анатолійович ; Кіровоград. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7203 А] 
 УДК 378.011.3-051:53 

854. Зайцев В. О. Підготовка майбутніх учителів основ здоров'я до позакласної 

роботи з учнями основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зайцев Володимир Олек-

сійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ 
(Луган. обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-6452 А] УДК 378.011.3-051:613 

855. Запорожець Л. М. Підготовка майбутніх учителів до використання на-

вчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Запорожець Леся Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань 

(Черкас. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-5600 А] УДК 378.011.3-051:91 

856. Зінченко А. В. Формування у майбутніх учителів технологій готовності 

до профорієнтаційної роботи в умовах взаємодії школи і професійно-технічних 
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навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зінченко Альбіна Валеріївна ; 

Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2015. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6654 А] 

 УДК 378.011.3-051 

857. Кавиліна Г. К. Підготовка майбутніх вихователів до організації образо-

творчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Кавиліна Ганна Костянтинівна ; Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6220 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2]:741.02 

858. Калачова Л. В. Підготовка викладачів інститутів післядипломної педаго-

гічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Калачова Людмила Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ 

"Ун-т менеджменту освіти" НАПН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2015-5485 А] УДК 378.046-021.68 

859. Калашнікова Л. Ю. Формування соціальної позиції студентів у навчаль-

но-виховному середовищі педагогічного університету : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ка-

лашнікова Леся Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-6740 А] УДК 378.015.31:316.42 

860. Калініна О. Г. Система управління якістю освіти у вищих навчальних 

закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Калініна Олена Геннадіївна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 21 с. 

— Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2015-6408 А] 

 УДК 378.014.6:005.6](73) 

861. Кампов С. П. Формування самостійності майбутніх учителів початкових 

класів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кампов 

Світлана Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-7211 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

862. Кириленко О. І. Система моніторингу фахових компетентностей з астро-

номії майбутніх учителів фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кириленко Олена Іванівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6169 А] 

 УДК 378.091.26:52]:[378.011.3-051:53 

863. Клак І. Є. Формування професійної комунікативної компетентності в 

майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Клак Інна Євгеніївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 1 20 пр. — 

[2015-5604 А] УДК 378.011.3-051:80 
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864. Коваль Т. В. Формування готовності майбутніх учителів школи першого 

ступеня до роботи з батьками в поліетнічному середовищі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Коваль Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6243 А] 

 УДК 378.011.3-051 

865. Когут І. В. Формування професійно-педагогічної комунікативної компе-

тентності майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Когут Ірина Вікторівна ; 

Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5720 А] 

 УДК 378.011.3-051 

866. Конопленко Л. О. Методика навчання усного англомовного спілкування з 

використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання: герман. мови" / Конопленко Людмила Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. 

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

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-7296 А] 

 УДК 378.147:004.056:811.111 

867. Корінна Г. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до статево-

рольової соціалізації дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Корінна Ганна Олексіївна ; Уман. 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5843 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

868. Коростелін М. О. Формування готовності майбутніх фахівців з товаро-

знавства та комерційної діяльності до попередження конфліктів у професійній діяль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Коростелін Михайло Олександрович ; ПВНЗ 

"Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 110 пр. 

— [2015-6611 А] УДК 378.147:316.48 

869. Кочина В. В. Педагогічні умови формування культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кочина Валентина Василівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. ун-т внутр. 

справ]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-7130 А] УДК 378.147:629]:81'276.6 

870. Кравченко-Дзондза О. Е. Формування комунікативної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кравченко-Дзондза Олена Енеївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-7223 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

871. Кривенко І. П. Формування у майбутніх лікарів компетентності з опра-

цювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
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методика навчання" / Кривенко Інна Петрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 120 пр. — [2015-5847 А]

 УДК 378.147:[61:004 

872. Кричківська О. В. Формування міжкультурної комунікативної компе-

тентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кричківська Оксана Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-

6302 А] УДК 378.147:339.9 

873. Куценко С. В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя 

хореографії засобами народно-сценічного танцю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Куценко 

Сергій Володимирович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. 

обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-

6503 А] УДК 378.011.3-051:792.8:793.31 

874. Лапіна В. О. Навчальний діалог як засіб формування мовленнєвої ком-

петентності студентів технічного вищого навчального закладу в процесі вивчення 

іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.09 "Теорія навчання" / Лапіна Вікторія Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-7103 А] УДК 378.147:62:81'243 

875. Лейко С. В. Формування математичної компетентності майбутніх інже-

нерів-будівельників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лейко 

Світлана Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6305 А] 

 УДК 378.147:69:51 

876. Лецюк І. З. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів 

до проектування інформаційно-комунікаційного середовища : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Лецюк Ігор Зеновійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Класич. приват. 

ун-т]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-5734 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

877. Лисак О. Б. Педагогічні умови формування європейської мобільності 

майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лисак Ольга 

Борисівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-5622 А] УДК 378.147:33 

878. Лісунова Л. В. Формування естетичного сприйняття майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва у процесі вивчення художньо-графічних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та ме-

тодика навчання" / Лісунова Людмила Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(21 назва). — 120 пр. — [2015-6228 А] УДК 378.011.3-051:74/75 

879. Лу Чен. Методика формування вмінь музично-виконавської артикуляції 

майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. 

навчання" / Лу Чен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5502 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

880. Ма Сюй. Методичні засади підготовки іноземних студентів у ВНЗ Украї-

ни до керівництва хоровими колективами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Ма Сюй ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-5507 А] УДК 378.011.3-051:78.087.68 

881. Максимова Л. П. Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості 

професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комуніка-

ційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Максимова Лариса Петрівна ; ПВНЗ 

"Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (18 назв). — 110 пр. — [2015-6230 А] УДК 378.147:33]:004 

882. Малік М. В. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління 

загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Малік 

Марина Валентинівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-5736 А] УДК 378.04:37.07 

883. Мартиненко М. Ю. Формування культури самостійної роботи майбутніх 

економістів засобами дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Марти-

ненко Марина Юріївна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Кре-

менчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 110 пр. — [2015-6755 А] 

 УДК 378.147.018.43:33 

884. Мартинів О. М. Формування культури здоров'язбереження студентів 

економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Мартинів Олег Михайлович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6863 А] 

 УДК 378.147:33:613 

885. Маслова А. В. Навчання англійського наукового писемного мовлення 

магістрантів у процесі аналізу фахових досліджень з педагогіки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Маслова Аліна Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5739 А] 

 УДК 378.147:[811.111'276.6:001 

886. Мельнік А. О. Формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до позакласної роботи у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мельнік 
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Анастасія Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. 

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

— [2015-6111 А] УДК 378.011.3-051:796 

887. Мішенюк Р. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх ма-

гістрів управління органами охорони державного кордону у процесі фахової 
підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Мішенюк Роман Миколайович ; Держ. прикордон. 

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

Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 120 пр. — [2015-7055 А] УДК 378.147:351.746.1 

888. Мороз В. П. Організаційно-педагогічні умови формування лідерських 

якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів 

студентського самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мороз Володимир Петрович ; 
Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2015-6508 А] 

 УДК 378.035.091.59 

889. Москалюк О. В. Навчання англійського публічного мовлення майбутніх 
політологів на основі виступів британських і американських політичних діячів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Москалюк Олена Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6117 А] 
 УДК 378.147:811.111 

890. Муравський С. А. Формування предметної компетентності у студентів у 

процесі складання і розв'язування фізичних задач : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Му-
равський Сергій Анатолійович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Кіровоград, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2015-7244 А] 

 УДК 378.147:53 
891. Назаренко О. В. Науково-педагогічна спадщина вчених Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (20-50-ті роки ХХ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Назаренко Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2015-
5745 А] УДК 378.6:37](477-25)"1920/1950":37.012 

892. Наконечна О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів 

до використання арт-терапії в роботі з підлітками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / На-
конечна Оксана Володимирівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — 

Глухів (Сум. обл.), 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-5514 А] УДК 378.013.42-051:615.85 

893. Нефедова Т. М. Організаційно-економічні основи управління конкуренто-

спроможністю вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нефедова 

Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5870 А] 

 УДК 378.07.014.54 
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894. Ніколайчук С. П. Методика навчання матеріалознавства швейних ви-

робів майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ніколайчук Світлана 

Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6585 А] 

 УДК 378.016:687.03]:[37.011.3-051:6 

895. Новська О. Р. Методика самопроектування фахового розвитку студентів 

магістратури у процесі музичного навчання в педагогічних університетах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

муз. навчання" / Новська Олена Рудольфівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5746 А] 

 УДК 378.147:78 

896. Олексюк М. П. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Олексюк Марія Петрівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5415 А] 

 УДК 378.011.3-051:745 

897. Олинець Т. В. Формування кроскультурних цінностей студентів у ви-

ховній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика вихо-

вання" / Олинець Тетяна Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем 

виховання, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6702 А] 

 УДК 378.015.31 

898. Онасько Х. О. Організація контролю навчально-пізнавальної діяльності 

студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Онасько Христина Олександрівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-5874 А] УДК 378.091.2-047.64(477)"195" 

899. Павицька К. М. Виховання у майбутніх учителів поваги до дитини у на-

вчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Па-

вицька Катерина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. 

— Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

5642 А] УДК 378.011.3-051:177-053.5 

900. Павлюк Л. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів 

енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Павлюк Любов Володимирівна ; Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5753 А] 

 УДК 378.147:621.3 

901. Пелипенко М. М. Формування готовності майбутніх фахівців оператив-

но-рятувальної служби до самозбереження в екстремальних умовах професійної 
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діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Пелипенко Микола Миколайович ; Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т цивіл. захисту України, Держ. служба 

України з надзвичайн. ситуацій]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6868 А] УДК 378.147:351.862.21 

902. Петрович О. Б. Формування готовності майбутніх учителів-словесників 

до організації позакласної роботи з обдарованими учнями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Петрович Ольга Борисівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Глухів (Сум. обл.), 2015. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (27 назв). — 100 пр. — [2015-6780 А] 

 УДК 378.011.3-051:81 

903. Пойда С. А. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації 

учителів інформатики за дистанційною формою навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Пойда Сергій Андрійович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т проф.-техн. освіти 

Нац. акад. пед. наук України]. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (32 назви). — 120 пр. — [2015-5646 А] 

 УДК 378.046-021.68:37.018.43]:[373.3/.5.011.3-051:004 

904. Постильна О. О. Формування моральних цінностей студентів педагогіч-

них університетів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Постильна Олена Олексіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, 

[Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Умань (Черкас. обл.), 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7259 А]

 УДК 378.015.31:17.022.1 

905. Прохор І. П. Тенденції в управлінні приватною вищою освітою України в 

умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Прохор Ірина Петрівна ; 

Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України, [Ін-т вищ. 

освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-6006 А] УДК 378.014.5-027.551(477) 

906. Родіков В. Г. Розвиток професійної компетентності саперів у процесі під-

вищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Родіков Володимир Геннадійо-

вич ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби Ук-

раїни ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 120 пр. — [2015-7061 А] 

 УДК 378.147:358.231 

907. Рокосовик Н. В. Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої 

Британії засобами дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Рокосовик 

Наталія Василівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна"]. — Рівне, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2015-6251 А] УДК 378.22.018.43(410) 

908. Романюк О. В. Розвиток рухових навичок у студенток зі сколіозом  

ІІ—ІІІ ступеня у процесі занять калланетикою : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Романюк 

Оксана Вікторівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5887 А] 

 УДК 378.147:796.41.035 

909. Сабіров О. С. Формування рухових умінь і навичок студентів вищих 
навчальних закладів у процесі позааудиторних занять з регбі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Сабіров Олександр Сергійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-5529 А] УДК 378.091.33-027.22:796.333 

910. Салата С. А. Астрономічна обсерваторія Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка як комплексний об'єкт культурної спадщини Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 

"Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Салата Сергій Анатолійович ; НАН України, 
Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 12—17 (30 назв). — 100 пр. — [2015-5531 А] 

 УДК 378.4:520.1](477-25)"1834/2015" 

911. Саркісова А. В. Методика навчання будови та експлуатації пасажирських 
вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Саркісова Алла Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-7063 А] 

 УДК 378.147:629.454 
912. Свіжевська С. А. Розвиток системи акредитації у вищій освіті України 

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

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Свіжевська Світлана 

Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6994 А] 

 УДК 378.014:005.591.43](477)"199/201" 

913. Сікалюк А. І. Формування соціально-етичних цінностей у студентів 

економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сікалюк Анжела Іванівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2015-6943 А] 

 УДК 378.015.31:316.42]:33 

914. Скопич А. В. Формування мотивації до вивчення сучасної фортепіанної 
музики в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. 

навчання" / Скопич Алла Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5536 А]
 УДК 378.011.3-051:78:005.32 

915. Скрипник Н. С. Формування суб'єктної позиції студентів вищих тех-

нічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Скрипник Наталія Станіславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-

6391 А] УДК 378.147.091.322 

916. Собко В. Г. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордон-

ників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Собко Вадим Григорович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2015-6473 А] 

 УДК 378.147:351.746.1 

917. Соменко Д. В. Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних 

університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комуніка-

ційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Соменко Дмитро Вікторович ; Кіровоград. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2015-6395 А] 

 УДК 378.011.3-051:53:004.9 

918. Спіцина А. Є. Формування професійної компетентності майбутніх еко-

номістів засобами інтерактивних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Спіцина Ангеліна Євгенівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-

горія Сковороди", [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. 

— Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (29 назв). — 100 пр. — [2015-6873 А] УДК 378.147:33:004 

919. Сторож В. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання 

соціономічних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сторож Вікторія 

Василівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6157 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

920. Сушко О. С. Методика навчання фінансової математики студентів мате-

матичних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Сушко Олександра Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6591 А] 

 УДК 378.016:51]:37.011.3-051 

921. Тимощук Г. В. Формування ціннісного ставлення до професійної діяль-

ності майбутніх економістів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Тимощук Ганна Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2015-7150 А] УДК 378.147:33 

922. Трегуб О. Д. Методика реалізації проблемного навчання у фаховій підго-

товці майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Трегуб Ольга Дмитрівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6025 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 

923. Усатова І. А. Формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до реалізації здоров'язбережувальних технологій у спеціальних медичних 

групах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Усатова Ірина Анатоліївна ; Кіровоград. держ. пед. 
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ун-т ім. Володимира Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2015-7034 А] УДК 378.011.3-051:796:613 

924. Ушакова І. О. Формування естетичного образу людини у студентської 

молоді комплексом мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ушакова Ірина Олександрів-

на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6520 А] УДК 378.015.31:7 

925. Фастівець А. В. Формування діагностичної компетентності майбутніх 

фахівців з фізичної реабілітації в процесі вивчення професійно-орієнтованих дис-

циплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Фастівець Анна Віталіївна ; Класич. приват. ун-т, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6791 А] 

 УДК 378.147:796.035-051 

926. Фролова О. О. Формування соціокультурної компетенції майбутніх 

судноводіїв у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Фролова Олена Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-

7316 А] УДК 378.147:656.6.071.1 

927. Ципіна Д. С. Формування риторичної компетентності майбутніх мене-

джерів в умовах магістерської підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ципіна Діана 

Савеліївна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — 

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

7072 А] УДК 378.147:005:808.5 

928. Чень Чень. Методика підготовки студентів до інтерактивного навчання 

музики учнів початкових шкіл Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чень Чень ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-6274 А] УДК 378.011.3-051:[373.3.018.43:78](510) 

929. Черненко О. В. Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх ме-

неджерів торгових організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Черненко Олександр 

Володимирович ; Класич. приват. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Запоріжжя, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6796 А] 

 УДК 378.147:005 

930. Чжан Цзянань. Формування готовності майбутнього викладача до музич-

но-інструментального полілога в процесі навчання гри на саксофоні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. 

навчання" / Чжан Цзянань ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

7076 А] УДК 378.011.3-051:78 

931. Чудик А. В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосу-

вання спеціальних засобів та заходів фізичного впливу в процесі оперативно-

службової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чудик Андрій Васильович ; Держ. 

прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог-

дана Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 120 пр. — [2015-5793 А] УДК 378.147:351.746.1 

932. Шаполова В. В. Педагогічні умови формування корпоративної культури 

майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шаполова Вікторія Валеріївна ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-7158 А] УДК 378.147:62]:005 

933. Шевчук М. О. Управління процесом формування професійної компетент-

ності майбутніх вчителів музики засобами педагогічного проектування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика 

упр. освітою" / Шевчук Марина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. 

ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6716 А] 

 УДК 378.011.3-051 

934. Шеремет О. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

орфоепічної роботи в умовах трилінгвального навчального середовища : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Шеремет Ольга Віталіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Респ. ВНЗ "Крим. 

інж.-пед. ун-т"]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-5911 А] УДК 378.011.3-051:373.3:81'246.3 

935. Шинкаренко Л. В. Педагогічні умови формування математичної ком-

петентності майбутніх соціологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шинкаренко Лариса Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5797 А] 

 УДК 378.147:316-051 

936. Шостак І. І. Формування у майбутніх фінансистів англомовної лексичної 

компетенції у процесі читання професійно-орієнтованих текстів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Шостак Ірина Іванівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-5676 А] УДК 378.016:[811.111'276.5:336 

937. Шпильовий Ю. В. Методика навчання систем автоматизованого проекту-

вання в процесі підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Шпильовий Юрій Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2015-6840 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 

938. Щербакова А. В. Формування полікультурної компетентності у сту-

дентів-медиків у навчально-виховному процесі вищого медичного навчального 

закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Щербакова Анна Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2015-6595 А] УДК 378.147:61 
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939. Юрченко А. С. Взаємозв'язок навчання фізики і професійно-орієнтованих 

дисциплін у підготовці майбутніх фахівців лісового господарства в навчальних 

закладах І—ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Юрченко Андрій Стані-

славович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-7160 А] УДК 378.147:630 

940. Яковенко О. І. Формування професійної компетентності майбутніх еко-

номістів у процесі практичної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Яковенко Олена 

Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-6599 А] УДК 378.147:33 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь кандидата 

941. Сауляк Б. М. Розвиток деревообробних ремесел Східного Поділля кінця 

ХІХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Сауляк Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

5653 А] УДК 39:745.51](477.43/.44)"18/20" 

942. Цуркан М. М. Етнографічні дослідження у Львові кінця 30-х — 50-ті 

роки ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 

"Етнологія" / Цуркан Мар'яна Михайлівна ; НАН України, Ін-т українознавства 

ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6033 А] 

 УДК 39:001.891](477.83-25)"193/195" 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу 

На ступінь кандидата 

943. Ганус Д. М. Дитина в системі народних вірувань та обрядів населення 

українсько-польського пограниччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Ганус Дзвенислава Михайлівна ; НАН 

України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. 

— Київ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2015-5578 А] 

 УДК 392-053.2(477.82/.83) 

944. Леньо Т. В. Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття середини 

ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Леньо Таїса Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19—20 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

5851 А] УДК 392.51(477.86/.87)"195/200" 

945. Щегельський В. В. Ігровий фольклор Поділля: регіональна своєрідність 

та національна традиція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Щегельський Валерій Васильович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-6719 А] УДК 394.3(477.43/.44) 
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398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь доктора 

946. Рахно К. Ю. Глиняні вироби в календарній обрядовості слов'янських 
етносів : (на прикладі свистопляски та ренкавки) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Рахно Костянтин Юрійович ; 
НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — 
Львів, 2015. — 42 с. — Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. — [2015-6138 А] 

 УДК 398.332:73.023.1-032.61](=16) 

На ступінь кандидата 

947. Биконя А. Г. Типологія образу культурного героя в українських чарівних 
казках та японських міфооповідях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Биконя Ася Григорівна ; НАН 
України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. 
— Київ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2015-5810 А] УДК 398.21(477+520) 

948. Ковальчук О. І. Поетика коломийок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Ковальчук Ольга 
Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т народознавства НАН України]. 
— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 ( 8 назв). — 120 пр. — [2015-6657 А] 

 УДК 398.8(=161.2):801.163.5 
949. Кривенко О. В. Замовляння як фольклорний жанр та особливості його 

літературної рецепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Кривенко Оксана В'ячеславівна ; НАН України, 
Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2015-5614 А] УДК 398.47:821.161.2.09]"189/191" 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 

Екологія 

На ступінь доктора 

950. Лозовіцький П. С. Наукові основи управління екологічною безпекою 
зрошуваних земель півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Лозовіцький Павло Станіславович ; М-во 
екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. 
— Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39. — 120 пр. — [2015-5501 А]
 УДК 504.5:631.67](477.7) 

951. Цибуля С. Д. Науково-методологічні засади підвищення рівня екологічної 
безпеки трубопровідного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Цибуля Сергій Дмитрович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Івано-Фран-
ківськ, 2015. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—44 (73 назви). — 100 пр. — [2015-
6271 А] УДК 504.61:656.56 

На ступінь кандидата 

952. Калмикова Ю. С. Зниження антропогенного впливу на навколишнє се-

редовище шляхом переробки відвальних доменних шлаків : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Калмикова 

Юлія Сергіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ 

екол. проблем" [та ін.]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (35 назв). 

— 100 пр. — [2015-6818 А] УДК 504.61:669.162.013 

953. Марініч О. В. Вплив геолого-геохімічних умов хвостосховищ уранопе-

реробної промисловості на міграційну здатність радіонуклідів 
226

Ra, 
210

Pb та 
210

Po : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Марініч Ольга Василівна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. 

середовища НАН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-6981 А] 

 УДК 504.5:550.424 

954. Мнацаканян В. Г. Обґрунтування наукових засад екологічно безпечного 

видобування біогазу донних відкладів Азовського моря : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Мнацаканян Ваагн 

Григорович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ 

екол. проблем" [та ін.]. — Харків, 2015. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6771 А] 

 УДК 504.61:622.279.04](262.54) 

955. Опанасюк Ю. А. Еколого-економічна оцінка техногенних катастроф : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 

природокористування та охорони навколиш. середовища" / Опанасюк Юлія Ана-

толіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-6417 А] УДК 504:502.13 

956. Отрешко Л. М. Забруднення сільськогосподарської та лісової продукції 
90

Sr в регіонах, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / 

Отрешко Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. 

— [2015-6179 А] УДК 504.5:628.4.047]:621.311.25](477) 

957. Пляцук Д. Л. Прогнозна оцінка техногенного навантаження на атмо-

сферне повітря в промислових регіонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Пляцук Дмитро Леонідович ; 

Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Сум. держ. ун-т]. — Кременчук 

(Полтав. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-5879 А] УДК 502.3:504.5 

958. Романько Т. В. Підвищення рівня екологічної безпеки при тривалому 

зберіганні піроксилінових порохів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Романько Тетяна Володимирівна ; 

Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Сум. держ. ун-т]. — Кременчук 

(Полтав. обл.), 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 110 пр. — 

[2015-6140 А] УДК 504.5:662.231.21 

959. Фоміна І. Г. Підвищення екологічної безпеки шляхом утилізації осадів 

біологічних очисних споруд : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Фоміна Ірина Ген-

надіївна ; 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. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6189 А] 

 УДК 502.174:628.38 
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960. Шандрович В. Т. Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удоско-

налення роботи міських очисних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Шандрович Віра Тарасівна ; Нац. 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7343 А] 

 УДК 504.5:628.3](1-21) 

51 Математика 

511 Теорія чисел 

На ступінь кандидата 

961. Чан Тхе Вінь. Застосування сум Клостермана в криптографії і кодуванні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.08 "Мат. 

логіка, теорія алгоритмів і дискрет. математика" / Чан Тхе Вінь ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6999 А] 

 УДК 511.32:[512.624.95+519.7 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

962. Зембик В. В. Зображення скінченновимірних нодальних алгебр : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та 

теорія чисел" / Зембик Василь Васильович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 

[2015-5958 А] УДК 512.522 

963. Кузніцька Б. М. Обмежені кільця з умовами адекватності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія 

чисел" / Кузніцька Богданна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

5849 А] УДК 512.552 

964. Стойка М. В. Матричні зображення груп та схрещених групових кілець 

над локальними комутативними кільцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Стойка Мирослав 

Вікторович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5542 А] УДК 512.547.2 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

965. Попова А. В. Геометричне моделювання розміщення плоских орієнтова-

них об'єктів з кусочно-нелінійними границями : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Попова 

Альбіна Вадимівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. ун-т цивіл. 

захисту України Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5759 А] 

 УДК 514.18 
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517 Аналіз 

На ступінь доктора 

966. Дрінь Я. М. Задача Коші та нелокальні задачі для параболічних псевдо-

диференціальних рівнянь з негладкими символами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Дрінь Ярослав 

Михайлович ; НАН України, Ін-т математики, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича]. — Київ, 2015. — 35, [1] с. — Бібліогр.: с. 29—34 (39 назв). — 100 пр. — 

[2015-7290 А] УДК 517.956.4 

На ступінь кандидата 

967. Баланенко І. Г. Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для ви-

роджених параболічних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

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

Ірина Григорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6048 А] 

 УДК 517.956.4 

968. Васько О. Б. Задача Коші для вироджених параболічних систем типу Кол-

могорова векторного порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Васько Олена Борисівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6335 А] УДК 517.9 

969. Ковальов Ю. Г. Невід'ємні самоспряжені розширення і моделі точкових 

взаємодій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Ковальов Юрій Григорійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6531 А] 

 УДК 517.984.7 

970. Костьян Н. Л. Методи і засоби формування та чисельної реалізації інтег-

ральних моделей зворотних задач динаміки систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Костьян Наталія Леонідівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5844 А] 

 УДК 517.9:519.876.5 

971. Мироник О. Д. Вичерпні, напіввичерпні простори та нарізно неперервні 

відображення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Мироник Оксана Дмитрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. 

— [2015-6465 А] УДК 517.1 

972. Пасічник О. В. Задача Коші для рівняння дифузії з дробовою похідною в 

просторах узагальнених функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Пасічник Олена Вікторівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-5644 А] УДК 517.952.3 

973. Степанюк Т. А. Апроксимативні характеристики класів ()-диферен-

ційовних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Степанюк Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 

математики, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6945 А] УДК 517.5 



   

 
134 

974. Тодоріко Т. С. Нелокальні за часом задачі для еволюційних рівнянь з 
псевдобесселевими операторами та операторами диференціювання нескінченного 
порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.02 "Диференц. рівняння" / Тодоріко Тетяна Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2015-6263 А] УДК 517.9 

975. Шанін Р. В. Обернені нерівності Єнсена та середні коливання функцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Шанін Руслан Васильович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6435 А] 

 УДК 517.5 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

976. Бондаренко В. В. Моделювання часових рядів з використанням фракталь-
ного броунівського руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Бондаренко Валерія Вік-
торівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-7169 А] 

 УДК 519.246 
977. Савченко А. В. Адаптована T(q)-вірогідна оцінка в нелінійних моделях 

регресії з похибками у змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Савченко 
Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2015-5530 А] 

 УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

978. Романюк Н. М. Функціонально-дискретний метод розв'язування спектраль-
них задач з кратними власними значеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. математика" / Романюк Наталія 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 19 (11 назв). — 110 пр. — [2015-6941 А] УДК 519.624:517.984 

979 Сембер Д. А. Функціонально-дискретний метод розв'язування нелінійного 
рівняння Клейна-Гордона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. математика" / Сембер Дмитро Андрійович ; НАН 
України, Ін-т математики. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2015-7268 А] УДК 519.6 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь доктора 

980. Бондаренко Є. В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних 
груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.08 
"Мат. логіка, теорія алгоритмів і дискрет. математика" / Бондаренко Євген Во-
лодимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 29 с. — 
Бібліогр.: с. 23—26 (31 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5690 А] 

 УДК 519.713 
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519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

981. Андрійчук М. І. Математичне моделювання та числова оптимізація ха-

рактеристик випромінюючих і хвилеводних систем та формуючих середовищ : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчислюв. методи" / Андрійчук Михайло Іванович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Під-

стригача НАН України]. — Львів, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 

(62 назви). — 100 пр. — [2015-6046 А] УДК 519.87:621.371 

982. Горбачук В. М. Методи пошуку рівноважних децентралізованих рішень 

та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Горбачук Василь 

Михайлович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (58 назв). — 100 пр. — [2015-6067 А] 

 УДК 519.8 

983. Песчаненко В. С. Методи реалізації систем інсерційного моделювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та 

програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Песчаненко Володимир Сергійович ; 

НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 

2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (37 назв). — 100 пр. — [2015-5520 А]

 УДК 519.876.5:004.415.5 

На ступінь кандидата 

984. Аль-Саммарраі М. С. І. Розробка методів прийняття рішень в узагаль-

нених транспортних задачах з нечіткою структурою та їхнє застосування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і 

теорія оптимал. рішень" / Аль-Саммарраі Мохаммед Саад Ібрахім ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-6882 А] УДК 519.874 

985. Бабенко Ю. В. Моделювання та еволюційна оптимізація роботи систем 

підземного конвеєрного транспорту з бункерами : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Бабенко Юлія Василівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (33 назви). — 100 пр. — [2015-7165 А] 

 УДК 519.87:622.647.8 

986. Білан Т. Р. Методи та засоби економіко-математичного моделювання роз-

витку вугільної промисловості в умовах світового ринку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Білан 

Тетяна Романівна ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-6486 А] УДК 519.866:[338.45:622 

987. Вовкодав О. В. Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в 

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

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Вовкодав Олександр 

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

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6062 А]

 УДК 519.87:616.1 

988. Залужна Г. В. Математичне моделювання нестаціонарного переносу 

тепла в неоднорідному середовищі з використанням інтерлінації функцій : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моде-

лювання та обчислюв. методи" / Залужна Галина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6218 А] 
 УДК 519.8:536.24 
989. Коломис О. М. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми визна-

чення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик неперервних виробничих 
процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Коломис Олена Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6222 А] 

 УДК 519.86:519.711 
990. Мала Ю. А. Математичне моделювання процесів теплопровідності з 

урахуванням релаксації теплового потоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Мала 
Юлія Анатоліївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6539 А] 

 УДК 519.87:536.2 
991. Малець Р. Б. Чисельне моделювання та аналіз термопружного деформу-

вання тонкостінних елементів, податливих до зсувів і стиснення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчислюв. методи" / Малець Романна Богданівна ; НАН України, Ін-т приклад. 
проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2015-6770 А] УДК 519.876.5:620.172.251 

992. Махович О. І. Побудова і комп'ютерна реалізація структурно-спрощених 
математичних моделей об'єктів із розподіленими параметрами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчислюв. методи" / Махович Олександр Іванович ; Черкас. держ. технол. ун-т, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5628 А] 

 УДК 519.876.5:004.942 
993. Нефьодова І. В. Вибір оптимальних базисних функцій та вузлів в методі 

скінченних елементів (прямокутні елементи) при математичному моделюванні роз-
поділу тепла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Нефьодова Інна Віталіївна ; 
НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Укр. інж.-пед. акад.]. 
— Харків, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-
5515 А] УДК 519.876.5 

994. Перетятько А. С. Напіввизначена оптимізація для розв'язування загаль-
них квадратичних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Перетятько Анас-
тасія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-
технол. ун-т"]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2015-6372 А] УДК 519.876.5 

995. Полюга С. І. Фрагментарні оптимізаційні моделі в задачах покриття 
графів типовими підграфами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Полюга Світлана 
Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-7257 А] УДК 519.854 
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996. Рузич Р. В. Дослідження нелінійних властивостей класу узагальнених 

диференціальних моделей Ейгена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Рузич 

Роман Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Хмельниц. нац. ун-т]. 

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

[2015-6472 А] УДК 519.876.5 

997. Сірик С. В. Обчислювальні схеми та вагові функції скінченноелементного 

методу Петрова-Гальоркіна для високоточного моделювання конвективно-

дифузійних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Сірик Сергій Валенти-

нович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (25 назв). — 100 пр. — [2015-6150 А] 

 УДК 519.876.5 

998. Філіпковська М. С. Глобальна розв'язність диференціально-алгебраїчних 

рівнянь та математичне моделювання динаміки нелінійних радіотехнічних кіл : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчислюв. методи" / Філіпковська Марія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6792 А] 

 УДК 519.876.5 

999. Шестаков О. О. Математичне моделювання гідравлічних процесів у по-

вітряно-теплових протикригових системах при критичних та близьких до критичних 

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

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Шестаков Олексій Олександ-

рович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, 

[Авіац. наук.-техн. комплекс ім. О. К. Антонова]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5558 А] 

 УДК 519.876.5:533.69 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження.  

Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 

1000. Слюсарев І. Г. Троянці Юпітера та група Гільди: фізичні властивості і 

походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Слюсарев Іван Григорович ; НАН 

України, Голов. астрон. обсерваторія, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. 

— [2015-5654 А] УДК 523.44 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь доктора 

1001. Панько О. О. Властивості великомасштабних структур південного неба 

на червоних зміщеннях до 0.2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Панько Олена Олексіївна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—33 

(94 назви). — 100 пр. — [2015-6418 А] УДК 524.77 



   

 
138 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

1002. Бабушка А. В. Оцінка інформативності авіаційного лазерного скану-

вання для розв'язання гідрографічних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / 

Бабушка Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6721 А] 

 УДК 528.85 

1003. Паламар А. Ю. Удосконалення нормативної грошової оцінки земель, 

розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств : (на прикладі 

м. Кривого Рогу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Паламар Альона Юріївна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6675 А] 

 УДК 528.4:332.6]:[622.012+669.013]](477.63) 

1004. Пєстова І. О. Методика оцінювання стану рослинності урбанізованих 

територій з використанням багатоспектральних космічних знімків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 

дослідж." / Пєстова Ірина Олександрівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. 

центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". — Київ, 2015. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6676 А] 

 УДК 528.4:[502.211:582 

1005. Романюк В. В. Геодинамічна інтерпретація вертикальних рухів земної 

кори Європи, визначених за даними ГНСС-вимірів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та карто-

графія" / Романюк Володимир Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-6784 А] УДК 528.481 

1006. Семко І. Д. Метод визначення надземної фітомаси деревостану сосни 

звичайної на основі матеріалів авіаційної лідарної зйомки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / 

Семко Ігор Дмитрович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. 

дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5770 А] 

 УДК 528.715:630*5 

1007. Чепюк Л. О. Струнний гравіметр автоматизованої авіаційної граві-

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

05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Чепюк Ларіна Олексіївна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (36 назв). — 100 пр. — [2015-

6557 А] УДК 528.563 

1008. Четверіков Б. В. Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних 

матеріалів для відображення об'єктів історичного середовища : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія 

та картографія" / Четверіков Борис Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-6797 А] УДК 528.92 
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53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

1009. Іванов М. А. Динамічні закономірності резонансних квантових систем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Іванов Микита Анатолійович ; Дніпропетров. нац. ун-т [ім. Олеся 
Гончара]. — Дніпропетровськ, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 
100 пр. — [2015-6817 А] УДК 530.145 

1010. Сухачов П. О. Динамічна генерація щілини та поверхневі стани в 
діраківських та вейлівських напівметалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Сухачов Павло Олександро-
вич ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 
100 пр. — [2015-6022 А] УДК 530.145:538.9 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

1011. Федчун Ю. Ю. Еволюційні рівняння систем багатьох частинок та їх 
застосування до опису кінетичних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Федчун Юлія Юріївна ; НАН 
України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6952 А] 

 УДК 531.01:517.9 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  
рідин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

1012. Калугін О. Ю. Розробка методу оптимізації видобутку газового кон-
денсату з урахуванням фазових переходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Калугін 
Олексій Юрійович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-5486 А] УДК 532.546 

1013. Нарадовий В. В. Моделювання внутрішніх та поверхневих слабко-
нелінійних хвильових пакетів у шаруватій рідині : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / На-
радовий Володимир Володимирович ; Нац. авіац. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2015-5997 А] УДК 532.59 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

1014. Івко С. В. Вплив магнітного поля та неоднорідності плазми на про-
ходження р-поляризованої хвилі крізь шарувату плазмову структуру : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / 
Івко Сергій Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7327 А] 

 УДК 533.9 



   

 
140 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

1015. Філіпова Н. Ю. Прийом та випромінення звуку циліндричним електро-

пружним перетворювачем з узгоджувальним шаром : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / 

Філіпова Наталія Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6188 А] 

 УДК 534.132:621.314 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

1016. Буяджи В. В. Релятивістська теорія багатофотонних резонансів в атом-

них спектрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Буяджи Василь Володимирович ; Одес. держ. екол. 

ун-т. — Одеса, 2015. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-6809 А] 

 УДК 535.37:544.17 

1017. Грищенко С. В. Спектральні властивості фотодетекторів на багатошаро-

вих напівпровідникових структурах на основі GaAs/InGaAs та GaN/AlGaN матеріалів 

із вбудованим мікрорезонатором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Грищенко Сергій Володими-

рович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — 

Харків, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15. — 100 пр. — [2015-7049 А] 

 УДК 535.37 

1018. Комишан О. О. Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне 

розсіяння барвників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Комишан Олександра Олегівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-5973 А] 

 УДК 535.375:535.668 

1019. Мохаммед К. А. М. Перерозподіл енергії та еволюція фазових сингуляр-

ностей при дифракції вихрових світлових пучків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Мохаммед 

Кадім Амін Мохаммед ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2015-6466 А] УДК 535.42 

1020. Новікова Ю. В. Керування коливаннями та редукція моделей механіч-

них систем з пружними пластинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Новікова Юлія Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т математики, [Ін-т приклад. математики і механіки]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-7024 А] 

 УДК 535.231.2:681.5.037.26 

1021. Терновський В. Б. Спектроскопія важких рідбергівських атомів та реля-

тивістський квантовий хаос : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Терновський Валентин Борисович ; 

Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-6834 А] УДК 535.37 
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536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

1022. Георгієш К. В. Інтенсифікація процесу тепломасопереносу при екстрагу-

ванні біологічно активних речовин з рослинних матеріалів в умовах дії мікро-

хвильового поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Георгієш Катерина 

Вікторівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21. — 75 пр. — [2015-5822 А] УДК 536.24:683.958 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

1023. Прокопенко О. В. Мікрохвильові властивості спінтронних магнітних 

наноструктур та пристроїв НВЧ на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Прокопенко Олександр 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 25—33. — 100 пр. — [2015-6937 А] УДК 537.86 

На ступінь кандидата 

1024. Бекіров Б. Е. Радіоспектроскопія напівмагнітних напівпровідників на 

основі селеніду ртуті з домішками заліза та хрому в НВЧ діапазоні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Бекіров 

Бекір Емірович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-7084 А] 

 УДК 537.868 

1025. Варяниця-Рощупкіна Л. А. Просторово-часові трансформації імпульс-

ної електромагнітної хвилі при дифракції на підповерхневих об'єктах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / 

Варяниця-Рощупкіна Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та 

електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-6058 А] УДК 537.874.6:537.86 

1026. Козак І. М. Термомагнітне керування обмінними взаємодіями в магніт-

них багатошарових та гранульованих плівкових наноструктурах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Козак 

Ірина Михайлівна ; Ін-т магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-5841 А] УДК 537.62:538.975 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

1027. Кульментьєв О. І. Ідентифікація структури твердих тіл на основі 

ядерно-фізичних методів та комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Куль-

ментьєв Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, 

[Ін-т приклад. фізики]. — Харків, 2015. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (51 назва). 

— 100 пр. — [2015-5402 А] УДК 538.915 
1028. Радченко Т. М. Вплив упорядкування дефектної структури на транс-

портні властивості змішаних кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Радченко Тарас Михайло-
вич ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2015. — 40 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 34—38 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6939 А] 

 УДК 538.91 
1029. Сухарева Т. В. Еволюція електрофізичних властивостей, вихрової та 

кристалічної структури гранулярних оксидних і BCS ВТНП під дією температури, 
магнітного поля, транспортного струму й електронного опромінення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Сухарева Тетяна Віталіївна ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-
техн. ін-т". — Харків, 2015. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (35 назв). — 
100 пр. — [2015-6833 А] УДК 538.9 

На ступінь кандидата 

1030. Авраменко Т. Г. Структура та фізичні характеристики нанокомпозицій 
фторопласт-вуглець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Авраменко Тетяна Григорівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2015-5441 А] УДК 538.91 

1031. Бабічук І. С. Оптичні та структурні властивості напівпровідникових сполук 
типу Cu2ZnSnS4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Бабічук Іван Степанович ; 
НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2015. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6641 А] 

 УДК 538.945 
1032. Бровчук С. М. Дисперсійна керована макродеформацією інтегральна 

динамічна дифрактометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бровчук Сергій Михайлович ; НАН 
України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-6643 А] УДК 538.9 

1033. Грабко О. В. Розв'язування статичних контактних задач теорії пружності 
з урахуванням шорсткості поверхонь взаємодіючих тіл : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 
тіла" / Грабко Олена Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7091 А] 

 УДК 538.9 
1034. Гунько М. М. Ауксетичні властивості та динаміка кристалічної ґратки 

монокристалів високої, середньої і низької категорій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гунько 
Михайло Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-6493 А] 

 УДК 538.913 
1035. Заскока А. М. Фазові переходи в ультратонких твердоподібних плівках 

мастила при межовому терті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Заскока Антон Миколайович ; Сум. 
держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2015-7207 А] УДК 538.975 

1036. Курек Є. І. Вплив слабких магнітних полів на пружні та непружні 
властивості високочистого берилію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Курек Єлена Ігорівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2015-6355 А] УДК 538.9 
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1037. Мехед О. А. Структурно-фазовий стан і властивості сплавів Fe-AI-C з 

нестехіометричною карбідною фазою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Мехед Олександр Анатолійович ; 

НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2015-6667 А] 

 УДК 538.915:539.89 

1038. Рудченко С. О. Структура та властивості плівок, осаджених із потоків С60 : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Рудченко Світлана Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6993 А] УДК 538.975 

1039. Русавський А. В. Структурні, оптичні та механічні властивості тонких 

плівок a-Si1-xCx(:H) отриманих методом магнетронного розпилення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Русавський Андрій Вадимович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 

100 пр. — [2015-5766 А] УДК 538.975 

1040. Сингаївська Г. І. Сильнопольовий та надвисокочастотний транспорт 

носіїв заряду в напівпровідникових структурах на основі GaN: моделювання 

методом Монте-Карло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Сингаївська Галина 

Іванівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 

2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2015-6680 А] 

 УДК 538.945 

1041. Скапа Л. М. Дисперсійна природа прояву недосконалостей структури 

кристалів у картині багатократного розсіяння : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Скапа 

Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-7270 А] 

 УДК 538.91 

1042. Чернікова О. М. Моделі активації ковалентного зв'язування в реакціях 

окислення наноструктурними каталізаторами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Чернікова Олена 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, 

[ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2015-7074 А] УДК 538.9 

1043. Чертопалов С. В. Вплив складу і структури фулереновмісних плівок на 

їх фізико-хімічні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Чертопалов Сергій Васильович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Донец. нац. ун-т]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. — [2015-7075 А] 

 УДК 538.975 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

1044. Карбованець О. М. Адіабатична асимптотична теорія одно- і двоелект-

ронної перезарядки за участю полярних та гомоядерних молекул : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / 
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Карбованець Олександр Мирославович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-7214 А]

 УДК 539.196:511.35 

1045. Роман В. І. Автоіонізаційні та резонансні явища при електронному 

збудженні атома рубідію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Роман Вікторія Іванівна ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2015-7140 А] 

 УДК 539.184:546.35 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

1046. Курєннов С. С. Нові моделі напружено-деформованого стану напускних 

клейових з'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Курєннов Сергій Сергійович ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 36 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (28 назв). — 100 пр. — [2015-6356 А] 

 УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

1047. Башлій І. Д. Коливання складних оболонкових конструкцій з рідиною в 

задачі про поздовжню стійкість ракети-носія : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Башлій Інна Дмитрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т техн. 

механіки НАН України і Нац. косм. агентства України]. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6241 А] 

 УДК 539.3:629.7.017.1 

1048. Бойко А. Р. Зсувне пластичне відшаровування жорстких включень за 

умов неповного контакту з середовищем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Бойко Андрій 

Романович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7121 А] 

 УДК 539.422.23 

1049. Борисенко М. Ю. Визначення динамічних характеристик вільних ко-

ливань циліндричних оболонок різних поперечних перерізів на основі чисельно-

експериментальних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Борисенко Максим 

Юрійович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-7321 А] УДК 539.3 

1050. Ващук Д. Л. Структура і властивості пластично деформованих інварних 

Fe-Ni-C сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Ващук Денис Леонідович ; НАН України, Ін-т 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (18 назв). — 110 пр. — [2015-6729 А] УДК 539.374 

1051. Власенко Т. С. Вплив радіаційного опромінення на структурні та термо-

динамічні властивості молекулярних рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Власенко 

Тетяна Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-7090 А] 

 УДК 539.2:539.16 

1052. Грищенко В. М. Зв'язок локальних і номінальних характеристик руйну-

вання конструкційних сталей з ОЦК граткою в умовах концентрації напружень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика 

металів" / Грищенко Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2015-6853 А] УДК 539.3 

1053. Данилюк І. М. Оцінювання пошкодженості та деформаційних пара-

метрів циклічної тріщиностійкості експлуатованої сталі магістрального газопро-

воду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 

"Механіка деформів. твердого тіла" / Данилюк Ірина Михайлівна ; Тернопіл. нац. 

техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-7195 А] УДК 539.381 

1054. Забродін П. А. Низькотемпературна пластична деформація ультра-

дрібнозернистих полікристалів AI, AI-Li, Mg-AI-Zn : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Забродін 

Павло Андрійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєр-

кіна. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 

100 пр. — [2015-5709 А] УДК 539.374:538.911 

1055. Заєць Ю. О. Екранування розривних хвиль в неоднорідних трансвер-

сально-ізотропних пружних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Заєць Юлія Олександрівна ; Нац. 

трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. 

— [2015-6217 А] УДК 539.3:534.222.2 

1056. Кудін О. В. Напружено-деформований стан і стійкість тришарових 

пластин та оболонок з нелінійно-пружним заповнювачем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Кудін Олексій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — За-

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

[2015-7224 А] УДК 539.3/.5 

1057. Матковська О. К. Структура та електрофізичні властивості полімерних 

органо-неорганічних систем на основі епоксидних олігомерів та гетерополікислот : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика 

полімерів" / Матковська Ольга Казимірівна ; НАН України, Ін-т хімії високомо-

лекуляр. сполук. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 

— 100 пр. — [2015-5861 А] УДК 539.2:538.956:678.686 

1058. Мельник І. А. Структуроутворення та перколяційні властивості рідин-

них систем, наповнених наночастинками анізотропної форми : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. 

фізика" / Мельник Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2015-7106 А] 

 УДК 539.24 

1059. Мельник Н. Б. Термонапружений стан двошарових електропровідних 

тіл за дії імпульсних електромагнітних полів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
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Мельник Наталія Богданівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5864 А] 

 УДК 539.3 

1060. Неспляк Д. М. Розвиток інтеграційних методів стосовно задач неста-

ціонарної термопластичності просторових тіл : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Неспляк Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6773 А] 

 УДК 539.377 

1061. Самойленко С. О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни 

структури та властивостей конденсованих середовищ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. 

фізика" / Самойленко Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

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

5532 А] УДК 539.2 

1062. Юрєчко В. З. Напружено-деформований стан пористих еластомерних 

матеріалів в умовах нелінійного деформування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Юрєчко Василь Зіновійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7347 А] 

 УДК 539.3 

1063. Яковлев Ю. В. Перколяційні властивості систем на основі олігоок-

сиалкіленгліколів і карбонанотрубок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / Яковлев Юрій Володимирович ; 

НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5918 А] 

 УДК 539.2:537.31 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

1064. Воловенко О. Б. Спектроскопічне і тест-визначення Pt(II), Pt(IV) та 

Pd(II) з попереднім вилученням модифікованим силікагелем і магнітним нано-

композитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.02 "Аналіт. хімія" / Воловенко Олеся Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-6732 А] УДК 543.42:546.9 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

1065. Дутка В. С. Вплив реакційного середовища в процесах перетворення 

органічних пероксидних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. 

наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Дутка Володимир Степанович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—39 та в тексті. 

— 100 пр. — [2015-7201 А] УДК 544.146.5:544.723 
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На ступінь кандидата 

1066. Волобаєв І. І. Формування біофлокулянтів на основі клітин мікроводо-
ростей та наночастинок сполук заліза, та їх використання в процесах вилучення 
золота з руд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.11 "Колоїд. хімія" / Волобаєв Ігор Ігорович ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії 
ім. Ф. Д. Овчаренка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2015-7180 А] УДК 544.77.051 

1067. Григорова Г. В. Властивості гідрозолів на основі нанокристалів ортова-
надатів та їх взаємодія з барвниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Григорова Ганна Володимирівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів НАН України]. — Харків, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6900 А]
 УДК 544.77.032.12:546.88]:667.28 

1068. Козицький А. В. Фотохімічне одержання та фотоелектрохімічні власти-
вості напівпровідникових сульфід/оксидних нанокомпозитів на основі ZnO та TiO2 : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 
Козицький Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Пи-
саржевського. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. 
— [2015-7218 А] УДК 544.171.44 

1069. Колесник І. С. рН-чутливі гідрогелеві мікрокапсули на основі поліса-
харидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.11 
"Колоїд. хімія" / Колесник Ірина Сергіївна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії 
ім. Ф. Д. Овчаренка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2015-7219 А] 

 УДК 544.77 
1070. Лисовенко С. О. Побудова та аналіз структурних моделей металічних 

розплавів на основі експериментального структурного фактору : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Лисовенко 
Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т надтвердих 
матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6752 А] 

 УДК 544.272:544.72.02 
1071. М'ягкота О. С. Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з 

трет-бутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комп-
лексів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / М'ягкота Олеся Степанівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-7246 А] 

 УДК 544-126.057 
1072. Нетреба С. В. Кінетичні закономірності колоїдно-хімічних та нанохіміч-

них трансформацій ферум-оксиґенвмісних сполук в системі Fe
0
(Cт3)-H2O-O2 : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.11 "Колоїд. хімія" / 
Нетреба Світлана Вікторівна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овча-
ренка. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — 
[2015-7110 А] УДК 544.77.022 

1073. Переверзєва Т. Г. Модифікація поверхні аморфних металевих сплавів на 
основі феруму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.04 "Фіз. хімія" / Переверзєва Тетяна Георгіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — [2015-
7254 А] УДК 544.23-116:546.72 
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1074. Петренко Л. В. Кінетика анодного розчинення та пасивації легованих 

цинкових покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.05 "Електрохімія" / Петренко Ліна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. 

хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 

— [2015-7137 А] УДК 544.653.22:669.5.058 

1075. Поважний В. А. Вуглецеві пористі матеріали на основі антрациту та їх 

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

02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія" / Поважний Володимир Ананійович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6238 А] 

 УДК 544.478.12.022.533-032.35 

1076. Радченко О. А. Синтез та властивості циклодекстриновмісних оліго-

мерів та полімерів, їхній вплив на процеси фотокаталітичної деструкції забруд-

нювачів довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Радченко Олена Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-7262 А] 

 УДК 544.526.5-126 

1077. Рубльова Є. Д. Похідні полігексаметиленгуанідину — комплексні інгі-

бітори електрохімічних і супутніх процесів на низьковуглецевій сталі в нейтраль-

ному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.05 "Електрохімія" / Рубльова Єлизавета Дмитрівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. 

хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-7264 А] УДК 544.6.018.4 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

1078. Амірханов О. В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних коор-

динаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Амір-

ханов Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 19 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5681 А]

 УДК 546.56'185.06 

1079. Плутенко М. О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полі-

нуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Плутенко Максим 

Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6936 А] 

 УДК 546.302-386 

1080. Репіч Г. Г. Синтез, будова та спектральні характеристики комплексів 

Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II), Pt(II), Ag(I) з похідними тіосечовини, гідразонів та 

тіосемикарбазонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Репіч Гліб Геннадійович ; НАН України, Ін-т заг. та 

неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—23 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6783 А] УДК 546.7+546.9+546.57].057:543.42 

1081. Сулейманов Ю. М. Нанооб'єкти та нанокомпозити зі спіновим пере-

ходом на основі сполук феруму (ІІ) з 1,2,4-триазолами : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Сулейманов Юрій 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. [Ун-т Поля Сабатьє (м. Тулуза, 

Франція)]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 

100 пр. — [2015-6948 А] УДК 546.722 
1082. Штендер В. В. Кристалічна структура і фізико-хімічні властивості нових 

інтерметалічних сполук та їх гідридів на основі РЗМ, магнію та d-перехідних 
металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 
"Неорганіч. хімія" / Штендер Віталій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2015-7159 А] 

 УДК 546.112:546.302 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

1083. Рассукана Ю. В. -Іміноестери карбонових та фосфонових кислот : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" ; 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. сполук" / Рассукана Юлія Вікторівна ; НАН 
України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2015. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—35 (59 назв). — 120 пр. — [2015-6137 А] 

 УДК 547.415.3:547.466 

На ступінь кандидата 

1084. Барабаш А. В. Послідовні метиленування карбонільних сполук та окса-
циклів диметилсульфоксонійметилідом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Барабаш Анастасія Віталіївна ; 
НАН України, Ін-т органіч. хімії, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 
Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 
[2015-6963 А] УДК 547.753-305:66.095.255 

1085. Васильченко О. В. Нові антибактерійні та противірусні сполуки серед 
ариламідів трициклічних карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Васильченко Олек-
сандр Володимирович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Ін-т 
молекуляр. біології і генетики]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл., 
схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6491 А] 

 УДК 547.88:615.281.8/.9 
1086. Гуренко А. О. Властивості піразоло[3,4-d][1,2,3]триазин-4-онів та про-

дуктів їх перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Гуренко Артем Олегович ; НАН України, Ін-т 
біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2015-5702 А] УДК 547.77.04 

1087. Гуцул Р. М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2Н)-ону 
та 5,13-дигідро-11Н-ізохіно [3,2-b]хіназолін-11-ону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Гуцул Роман Миро-
славович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : схеми. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6291 А] УДК 547.833 

1088. Корнієнко А. М. Синтез і властивості нових 1,3-азолсульфоніламідів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. 
хімія" / Корнієнко Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 
нафтохімії. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2015-6459 А] УДК 547.787/.789:577.12 
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1089. Лістунов Д. П. Аналоги природних алкінілкарбінолів: синтез та оцінка 

як протиракових фармакофорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Лістунов Димитрій Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Ун-т Поля Сабатьє, Тулуза, Франція]. — Київ, 2015. — 18 с. : 

іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6504 А] 

 УДК 547.362:615.277.3 

1090. Скорина Д. Ю. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості (3-R-2-

оксо-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-6-іл)карбонових кислот та їх похідних : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Скорина Дмитро Юрійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2015-6633 А] 

 УДК 547.856.03/.04 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

1091. Коломієць К. В. Моделювання хвильових полів при інтерпретації даних 

ширококутових глибинних сейсмічних досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Коломієць Катерина 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6301 А] 

 УДК 550.34.01 

1092. Лебідь Т. В. Тривимірні магнітні моделі земної кори Дніпровсько-До-

нецького та Азово-Чорноморського нафтогазоносних регіонів України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Лебідь 

Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2015-6304 А] 

 УДК 550.383:553.98(26.03)](477) 

1093. Роганов В. Ю. Моделювання хвильових полів для анізотропних сере-

довищ на основі методу Хаскела-Томсона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Роганов В'ячеслав Юрійович ; НАН 

України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна [та ін.]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-6182 А] 

 УДК 550.344 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

1094. Боруцька Ю. З. Природні води басейну р. Стрий : (екол.-гідрогеохім. 

аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 

"Геохімія" / Боруцька Юлія Зіновіївна ; НАН України, Ін-т геології і геохімії 

горючих копалин, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-5457 А] 

 УДК 550.461:556.51(282.247.314.042) 
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550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні  

пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

1095. Білашенко О. Г. Визначення геоекологічного стану техногенно-наванта-

жених територій за комплексом геофізичних даних : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Білашенко Ольга Геннадіївна ; 

Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2015-5449 А] УДК 550.83:504 

1096. Слободянюк С. О. Геолого-геофізична модель глибинної будови та 

перспективи нафтогазоносності Магдалинівського прогину Дніпровсько-Донецької 

западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 

"Геофізика" / Слободянюк Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т геофізики 

ім. С. І. Субботіна, [Держ. геофіз. підприємство "Укргеофізика"]. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6392 А] 

 УДК 550.822.02:553.982 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична  

геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь доктора 

1097. Тимофеєв В. Е. Циркуляція атмосфери Південної полярної області у 

період глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди в районі 

Антарктичного півострова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 

[спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Тимофеєв Влади-

слав Евгенійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. гідрометеорол. ін-т 

Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій, НАН України]. — Київ, 2015. — 

32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (40 назв). — 100 пр. — [2015-6950 А] 

 УДК 551.513.27:551.32 

На ступінь кандидата 

1098. Олексієнко І. М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території 

України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / 

Олексієнко Інна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. — [2015-6775 А] 

 УДК 551.589.6(477) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

1099. Приходченко Д. В. Закономірності зміни складу та якості вугілля Лозів-

ського району Західного Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 

наук : спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин" / Приходченко Дмитро 

Васильович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 120 пр. — [2015-5523 А] УДК 553.94:552.08 
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1100. Сіра Н. В. Розробка та застосування комплексних геолого-геохімічних 

методів прогнозування обводнення газоконденсатних покладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Сіра 

Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2015. — 25 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5892 А] 
 УДК 553.981:622.324 
1101. Шлапінський В. Є. Геологічна будова Скибового, Кросненського і Дук-

лянсько-Чорногорського покривів Українських Карпат та перспективи їх нафтогазо-
носності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 
"Геологія нафти і газу" / Шлапінський Володимир Євгенович ; НАН України, Ін-т 
геології і геохімії горючих копалин, [ДГП "Західукргеологія" НАК "Надра України"]. 
— Львів, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5434 А]
 УДК 553.98(292.452:477.8) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

1102. Рахматулліна Е. Р. Гідрологічний режим річок басейну Південного Бугу 
в зимовий період в умовах змін клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / 
Рахматулліна Ельміра Равільївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 110 пр. — [2015-6782 А]
 УДК 556.51(282.04:477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь доктора 

1103. Ключко О. М. Наукові основи створення технічних біоінформаційних 
систем екологічного моніторингу: біофізичний підхід : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Ключко Олена Ми-
хайлівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. 
освіти та упр. — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (57 назв). — 
100 пр. — [2015-6170 А] УДК 57.081.17:004]:502.17 

На ступінь кандидата 

1104. Горяча І. П. Стійкість дріжджів Saccharomyces cerevisiae та еритроцитів 
до холодових впливів в умовах оксидативного стресу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Горяча Ірина 
Петрівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. — 
Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-
6899 А] УДК 57.086.13:582.282.23 

1105. Шевченко М. В. Вплив гіпотермічного зберігання на поведінку ізольо-
ваних нервових клітин новонароджених щурів при культивуванні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Шевченко 
Марія Володимирівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — 
Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-
5675 А] УДК 57.086.13:611.018.82]:599.323.4 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

1106. Лисиця А. В. Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину 

на біологічні системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
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[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Лисиця Андрій Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Ін-т вет. медицини НААН Ук-

раїни]. — Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (50 назв). — 100 пр. 

— [2015-5852 А] УДК 574.4:547.495.9 

На ступінь кандидата 

1107. Бєлан С. С. Стан популяцій рідкісних видів рослин на заплавних луках 
басейну річки Псел (Сумська область) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Бєлан Світлана Сергіївна ; Ін-т ботаніки 

ім. М. Г. Холодного НАН України, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-5809 А] 
 УДК 574.3:502.172](477.52) 

1108. Коріновська О. М. Функціонально-екологічні особливості мікроміцетів 

у техногенних едафотопах Криворіжжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Коріновська Ольга Миколаївна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Криворіз. ботан. сад НАН України]. — 
Чернівці, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 150 пр. — 

[2015-6352 А] УДК 574.3:504.61:622](477.63) 

1109. Кравченко О. О. Особливості дії наноаквацитратів перехідних металів 

на гідробіонтів різних трофічних рівнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кравченко Ольга Олександрівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України]. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5846 А] 
 УДК 574.5/.6:620.3 

1110. Міщенко Т. В. Екологічна оцінка забруднення водойм гербіцидами за 

показниками метаболізму коропа (Cyprinus carpio) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Міщенко Тетяна В'ячеславів-

на ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, 
[Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2015-5633 А] 

 УДК 574.64:597.551.2:577.125 

1111. Соколов Є. В. Екосистеми лиманів північно-західного Причорномор'я: 
цілісна оцінка і підходи до управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Соколов Євген Володимирович ; НАН 

України, Ін-т мор. біології. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-6709 А] УДК 574.5(262.5.05) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

1112. Крамаренко О. С. Особливості генетичної структури таврійського 

внутрішньопородного типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби за ДНК-

маркерами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 
"Генетика" / Крамаренко Олександр Сергійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, [Миколаїв. нац. аграр. ун-т]. —

 с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-6535 А] УДК 575.827:636.2.033 

1113. Стратула О. Р. Молекулярно-генетичні особливості генів -амілази 

злаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 
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"Молекуляр. генетика" / Стратула Ольга Ромуальдівна ; НАН України, Держ. уста-

нова "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Селекц.-генет. ін-т — Нац. 

центр насіннєзнавства та сортовивч. Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5777 А] 

 УДК 575.113:633.1 

1114. Тоцький І. В. Вплив мікрогаметофітного добору в F1 на генетичну 

структуру популяцій F2 та їх стійкість до абіотичних стресів у соняшника культур-

ного (Helianthus annuus L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Тоцький Ігор Васильович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнавства та сортовивч., [Запоріз. 

нац. ун-т]. — Одеса, 2015. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-6427 А] УДК 575.22:633.854.78 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна  

біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

1115. Броварець О. О. Мікроструктурні механізми виникнення спонтанних 

точкових мутацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Броварець Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка, [Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України]. — Київ, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). — 100 пр. — [2015-6727 А] 

 УДК 577.32:577.338 

1116. Гуніна Л. М. Механізми реалізації ергогенних властивостей антиок-

сидантних засобів за інтенсивних фізичних навантажень у кваліфікованих спорт-

сменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Гуніна Лариса Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. — 

Київ, 2015. — 48 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—45. — 100 пр. — [2015-6290 А] 

 УДК 577.115:612.766.1:796.015.6.071 

На ступінь кандидата 

1117. Береговий С. М. Роль транскрипційного фактору Egr-1 в патогенезі 

виразкової хвороби шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Береговий Сергій Михайлович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-6761 А] УДК 577.214:616.33-002.44 

1118. Воронкова Ю. С. Біохімічні характеристики еритроцитів щурів-пухлино-

носіїв за введення цисплатину та кластерних сполук ренію : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Воронкова Юлія 

Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 

100 пр. — [2015-6447 А] УДК 577.12:591.111.1 

1119. Гінсбах М. К. Особливості функціонування системи гемостазу у 

пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гінсбах Марина Костян-

тинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5944 А] 

 УДК 577.12:616-005.1-08 
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1120. Єфремова У. П. Властивості аргінази та NO-синтази лімфоцитів перифе-

ричної крові при ревматичних захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Єфремова Уляна Петрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2015-6216 А] 

 УДК 577.151.64:616-002.77 

1121. Кобзар О. Л. Потенційні інгібітори протеїнтирозинфосфатаз на основі 

тетраазамакроциклів і фулеренів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Кобзар Олександр Леонідович ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2015-5490 А] 

 УДК 577.152.3:544.475 

1122. Колесник О. О. Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів пшениці 

м'якої озимої та асоціації алелів мікросателітних локусів і господарсько цінних 

ознак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 

"Молекуляр. генетика" / Колесник Ольга Олександрівна ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Селекц.-генет. ін-т — 

Нац. центр насіннєзнавства та сортовивч. Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 

2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2015-5608 А]

 УДК 577.113:633.11"324" 

1123. Кріль І. Й. Біохімічні та імунологічні зміни у крові за умов імуно-

запального артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кріль Ірина Йосифівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6979 А] 

 УДК 577.333:616.72-002-097 

1124. Лабинцев А. Ю. Молекулярні механізми реалізації рецептор-зв'язуваль-

ної та транспортної функції дифтерійного токсину : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лабинцев Андрій Юрійович ; 

НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6226 А] 

 УДК 577.15:579.871 

1125. Лозінський О. В. Мітохондріальна складова системи антиоксидантного 

захисту Drosophila melanogaster та оцінка її ефективності за фізіологічними кри-

теріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Лозінський Олександр Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5500 А] 

 УДК 577.12:577.23 

1126. Лупак М. І. Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги 

лікарської (Galega officinalis L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лупак Мар'яна Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2015-7230 А] УДК 577.21:615.322 

1127. Луців А. І. Регуляція біосинтезу ліпідів у Chlorella vulgaris Beij. іонами 

металів та нафтопродуктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Луців Анжела Іванівна ; М-во охорони здоров'я 
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України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-6229 А] 
 УДК 577.115:577.12]:582.263 
1128. Онопченко О. В. Нормалізація ліпідного профілю та відновлення чутли-

вості до інсуліну у тканинах інсулінорезистентних щурів за дії N-стеароїлетано-
ламіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Онопченко Олександра Вікторівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-
ладіна. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. 
— [2015-5640 А] УДК 577.115.3:577.125:599.323.4 

1129. Остринська О. В. Розробка низькомолекулярних інгібіторів протеїн-
кінази СК2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.20 "Біотехнологія" / Остринська Ольга Василівна ; НАН України, Ін-т мо-
лекуляр. біології і генетики. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2015-5752 А] УДК 577.322 

1130. Ткачова Т. М. Механізм взаємодії комплексів на основі неорганічних 
наночастинок і органічних молекул з модельними мембранами та живими клітина-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 
"Біофізика" / Ткачова Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів НАН України"]. — Харків, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6186 А] 

 УДК 577.35:[546-022.532+576.314 
1131. Федорук О. О. Вплив металовмісних нанокомпозитів на молекулярні 

детоксикаційні системи нижчих хребетних тварин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Федорук Ольга Олександрівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. 
— [2015-6431 А] УДК 577.112.85:[546.73+546.47 

1132. Хоменко А. В. Метаболізм та регуляторна роль вітаміну D3 за глюко-
кортикоїд-індукованого остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Хоменко Анна Вікторівна ; НАН України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6268 А] 

 УДК 577.161.2:616.71-007.234 
1133. Хопта Н. С. Вплив солей кадмію та нітритів на метаболізм у кістковій 

тканині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 
"Біохімія" / Хопта Надія Степанівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології 
тварин, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Львів, 2015. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2015-5553 А] 

 УДК 577.12:[546.48-38+546.173 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

1134. Сафронова Л. А. Пробіотичні властивості бактерій роду Bacillus і 
взаємодія препаратів на їх основі з макроорганізмом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Сафронова Лариса 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — 
Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (49 назв). — 120 пр. — [2015-
6390 А] УДК 579.852.11 
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На ступінь кандидата 

1135. Бабенко Л. П. Вплив пробіотичних штамів лактобацил та біфідобактерій 
на спектр мікробіоти та імунологічну реактивність організму при стафілококовій 
інфекції урогенітального тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Бабенко Лідія Павлівна ; НАН України, Ін-т 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—21 (30 назв). — 150 пр. — [2015-5923 А] УДК 579.61:616-085 

1136. Маланчук С. Г. Вплив світлодіодного випромінювання з протимікроб-
ними препаратами на фактори патогенності Staphylococcus aureus та Escherichia coli : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-
біологія" / Маланчук Світлана Геннадіївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і ві-
русології ім. Д. К. Заболотного, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2015. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 130 пр. — [2015-5987 А] 

 УДК 579.84/.86.043:535.21 
1137. Пономаренко С. В. Біологічні властивості Staphylococcus aureus, ізольо-

ваних із різних осередків вегетування, та оптимізація лабораторної діагностики ста-
філококової інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Пономаренко Світлана Володимирівна ; Держ. 
установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук 
України". — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 
100 пр. — [2015-6677 А] УДК 579.86:616.98-07 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

1138. Солоненко А. М. Водорості гіпергалійних водойм північно-західного 
узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Солоненко Анатолій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Мелі-
топол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2015. — 38 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—35. — 80 пр. — [2015-6258 А] 

 УДК 582.232:581.522.5](210.5:262.54) 

На ступінь кандидата 

1139. Бондаренко О. Ю. Флора пониззя межиріччя Дністер — Тилігул : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Бондаренко Олена Юріївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 
(33 назви). — 100 пр. — [2015-5454 А] УДК 581.9(477.74) 

1140. Климюк В. М. Фітопланктон Слов'янських солоних озер : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Климюк 
Валентина Миколаївна ; Ін-т гідробіології, НАН України, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2015-7330 А]
 УДК 581.526.325(477.62-21) 

1141. Росіцька Н. В. Адаптивна реакція рослин різних життєвих форм за умов 
посухи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 
"Екологія" / Росіцька Надія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроеко-
логії і природокористування, [Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України]. — 
Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (41 назва). — 100 пр. — [2015-
6515 А] УДК 581.57.045:551.577.38 
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1142. Снігірьова А. О. Особливості формування угруповання фітопсамону 

північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Снігірьова Анастасія Олександ-

рівна ; НАН України, Ін-т мор. біології, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

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

5425 А] УДК 582.276:574.58](262.5) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

1143. Кульбачко Ю. Л. Середовищеперетворювальна роль ґрунтових сапро-

фагів на рекультивованих землях південного сходу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кульбачко Юрій 

Люцинович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Чернівці, 2015. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—42 

(69 назв). — 100 пр. — [2015-6502 А] УДК 591.55:591.61](477.6) 

На ступінь кандидата 

1144. Андрійчук Т. В. Мінливість та статева структура двох видів калюжниць 

Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda, 

Viviparidae) у межах України: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Андрійчук Тамара Вяче-

славівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Жито-

мир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5443 А] УДК 594.32:575.18 

1145. Ликова І. О. Морфофункціональні особливості травної системи куликів 

(Charadrii) як мігрантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Ликова Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 

2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6173 А] 

 УДК 598.243.2:591.132 

1146. Сачок О. С. Таксономічне різноманіття консортів та їх роль у відтворен-

ні рослин високогір'я Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Сачок Оксана Степанівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2015-6421 А] УДК 591.557(292.452) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

1147. Галкін О. Ю. Біотехнологія та біоаналітична стандартизація засобів 

імуноферментної діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Галкін Олександр Юрійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т" [та ін.]. — Київ, 2015. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 36—42 (50 назв). — 100 пр. — [2015-6850 А] УДК 602.4:577.27 

1148. Сорока А. І. Розробка біотехнологічних основ створення селекційно-цін-

ного матеріалу олійних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
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наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Сорока Анатолій Іванович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Ін-т олійн. культур Нац. акад. аграр. 

наук України]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (55 назв). — 

100 пр. — [2015-6710 А] УДК 606:631.527]:633.85 

На ступінь кандидата 

1149. Аветисян Ю. Ф. Біотехнологічні аспекти діагностики і патогенезу 
збудників бактеріальних хвороб томата (Lycopersicon esculentum Mill.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 
Аветисян Юлія Федорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2015-6802 А] УДК 606:632:635.64 

1150. Андріяш Г. С. Отримання штамів Brevibacterium з підвищеними рівнями 
синтезу лізину та треоніну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Андріяш Ганна Сергіївна ; НАН України, Держ. 
установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2015. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6201 А] 

 УДК 604.4:579.871 
1151. Венгер А. М. Молекулярно-біотехнологічні засади визначення типу 

сорту, статі та ураження Agrobacterium tumefaciens хмелю звичайного : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Венгер 
Андрій Миколайович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та 
геноміки НАН України", [Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнавства та 
сортовивч. Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5817 А] 

 УДК 602.6:582.635.38 
1152. Вічко О. І. Біотехнологія одержання пробіотичної кисломолочної до-

бавки на основі природної асоціації "тибетський грибок" : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Вічко Олена Іва-
нівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка"]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 
[2015-5459 А] УДК 606:637.146 

1153. Журлова О. Д. Розробка біотехнології функціональних інгредієнтів із 
зернової сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Журлова Олена Дмитріївна ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — 100 пр. — [2015-5708 А] УДК 602.4:633.1 

1154. Кучма М. Д. Порівняльна характеристика гемопоетичних стовбуро-
вих/прогеніторних клітин плаценти, пуповинної крові та фетальної печінки людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-
технологія" / Кучма Марія Дмитрівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і 
генетики. — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). 
— 100 пр. — [2015-7101 А] УДК 602.9:611.018 

1155. Сирватка В. Я. Біотехнологічні аспекти використання функціоналізо-
ваних наночастинок срібла в репродуктивних технологіях та аналітичній біохімії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотех-
нологія" / Сирватка Василь Ярославович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т", [Ін-т біології тварин Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6942 А] 

 УДК 602.4:[577.12.016:546.57 
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61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

1156. Дубина С. О. Морфометрія очної ямки дорослих людей за даними 
комп'ютерної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Дубина Сергій Олександрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 
(м. Красний Лиман)]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-5595 А] 

 УДК 611.714.6.068:611.844]:616-073.756.8:004.932 
1157. Маркевич О. В. Морфофункціональні зміни скелета за умов впливу 

низьких доз іонізуючого опромінення у віковому аспекті : (анатомо-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал анатомія" / Маркевич Олена Валентинівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6505 А] 

 УДК 611.71:612.014.48 
1158. Ружицька О. Ю. Особливості ремоделювання структур тонкої кишки 

при дії кадмію на організм тварин різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ружицька Олена 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-7265 А] УДК 611.34:546.48 

1159. Ярмоленко О. С. Морфофункціональні перетворення міокарда за умов 
гіпоосмолярної гіпергідратації організму у віковому аспекті : (анатомо-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Ярмоленко Ольга Сергіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6440 А] 

 УДК 611.12:612.015.3:612.64 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

1160. Височанський О. В. Особливості зв'язків показників реовазограми стегна з 
антропометричними параметрами підлітків різних соматотипів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / 
Височанський Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2015-7178 А] УДК 612.13:611.96]-053.6 

1161. Гончарова К. О. Вплив екзокринної панкреатичної недостатності та її 
корекції на стан нейронів СА1 зони гіпокампа : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Гончарова 
Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — 
Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2015-5586 А] 

 УДК 612.822:616.37-008.64 
1162. Іщук Т. В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального 

опіку стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Іщук Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-
5964 А] УДК 612.398:616.329-001.17 
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1163. Коробчанська А. Б. Особливості морфогенезу нижньої щелепи та різця 

за умов впливу на організм солей важких металів : (анатомо-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Коробчанська Анна Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-5612 А] УДК 612.08:611.716 

1164. Луців Н. З. Особливості імунної реактивності при різних типах адап-

таційних реакцій у хворих на гострий холецистит : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Луців Наталія Збиславівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького 

МОЗ України]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-5984 А] УДК 612.017:616.366-002 

1165. Побігун Н. Г. Кальцій-фосфорний баланс у щурів із гіпофункцією щито-

подібної залози при фізичному навантаженні, стресі та їх поєднанні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / 

Побігун Надія Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Вінниця, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-7255 А] 

 УДК 612.44:616-092.9 

1166. Поливкан М. І. Морфо-функціональний стан яєчка, над'яєчка і перед-

міхурової залози в нормі, умовах розладів кровообігу та його корекції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Поливкан Мар'яна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Івано-Франківськ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2015-

6002 А] УДК 612.61:612.13].06.08 

1167. Савчук Р. М. Морфо-функціональні зміни в легенях при дії забруднюва-

чів атмосферного повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Савчук Руслан Миколайович ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-

Франківськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

6144 А] УДК 612.217.014.4 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

1168. Кудієвський Я. В. Особливості змін біоелектричної активності голов-

ного мозку при нервово-емоційному напруженні і профілактика втоми у осіб 

розумової праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Кудієвський Ярослав Валерійович ; Держ. 

установа "Ін-т медицини праці Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2015-7331 А] 

 УДК 613.62:613.86 

1169. Терещенко П. С. Фізіолого-гігієнічне значення мікроклімату офісних 

приміщень та профілактика його несприятливої дії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Терещенко 
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Павло Сергійович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2015. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2015-

7339 А] УДК 613.62:628.8 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

1170. Махнюк В. М. Наукове обґрунтування нових гігієнічних підходів до 

сучасного містобудування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Махнюк Валентина 

Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. 

акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—35. — 

[2015-5992 А] УДК 614.78:711.4 

На ступінь кандидата 

1171. Грушовінчук О. В. Обґрунтування параметрів генераторів комбінованої 

піни підвищеної вогнегасної ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Грушовінчук Олександр Воло-

димирович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки 

життєдіяльності. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—

19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6652 А] УДК 614.845.5 

1172. Мельник В. В. Наукове обґрунтування удосконалення кадрового забез-

печення системи громадського здоров'я України фахівцями мікробіологічного 

профілю в умовах реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Мельник Валентина Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 

24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6364 А]

 УДК 614.23:579](477) 

1173. Назаровець О. Б. Визначення причин виникнення пожеж в житлових та 

громадських будівлях від внутрішніх електромереж : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Назаровець Олег Бог-

данович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки 

життєдіяльності. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-6672 А] УДК 614.841.2 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

1174. Бобкова Л. С. Синтез, властивості та взаємозв'язок "структура — актив-

ність" в ряду похідних піридину та його аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Бобкова Людмила Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології Нац. 

акад. мед. наук України"]. — Львів, 2015. — 44 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 36—41 (48 назв). — 100 пр. — [2015-6402 А] УДК 615.015.11:547.82 

На ступінь кандидата 

1175. Мєдвєдєва К. П. Розробка спектрофотометричних методик кількісного 

визначення лікарських речовин, що містять первинну аліфатичну аміногрупу : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармецевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Мєдвєдєва Катерина Павлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (32 назви). — 100 пр. — [2015-6697 А] 

 УДК 615.015.1:547.416 

1176. Ратушна К. Л. Науково-методичні підходи до управління даними при 

клінічних дослідженнях лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Ратушна Ксенія Леонтіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-6240 А] УДК 615.036:001.8 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

1177. Унгурян Л. М. Науково-практичне обґрунтування концепції фармацев-

тичної допомоги населенню на засадах логістичного обслуговування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Унгурян Ліана Михайлівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. 

нац. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (48 назв). — 

100 пр. — [2015-7069 А] УДК 615.12:614.27 

1178. Яковенко В. К. Науково-теоретичне обґрунтування підходів до управ-

ління якістю при розробці та виробництві рослинних лікарських засобів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандарти-

зація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Яковенко Володимир Костянтинович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 41 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв). — 100 пр. — [2015-6598 А] 

 УДК 615.322.014.2:005.935.3 

На ступінь кандидата 

1179. Андрійчук Я. Р. Розробка складу та технології таблеток жувальних на 

основі екстракту вівса та кверцетину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Андрійчук Ярослав Ростиславович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-7002 А] 

 УДК 615.453.6.015:615.322 

1180. Білецька П. В. Ядровмісні клітини кордової крові в лікуванні експери-

ментальної ретинопатії з неоангіогенезом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Білецька Поліна Володимирівна ; 

НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6487 А]

 УДК 615.387:57.086.13]:617.375-08 

1181. Вишницька І. В. Організаційно-економічне обґрунтування лікарського 

забезпечення хворих дітей на гастрит і дуоденіт : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Вишницька Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
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України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. 

— Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (28 назв). — 100 пр. — [2015-

6207 А] УДК 615.243-053.2:614.2 
1182. Дегтярьова К. О. Використання продуктів комплексної переробки від-

ходів виробництва соку гарбуза для створення нових лікарських засобів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандарти-
зація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Дегтярьова Катерина Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2015-6653 А] 

 УДК 615.322.012:582.682.8 
1183. Добровольний О. О. Розробка технології сухого екстракту суплідь 

хмелю в якості активного фармацевтичного інгредієнта лікарських засобів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : спец. 15.00.01 "Технологія 
ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Добровольний Олександр Олек-
сандрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — Київ, 2015. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2015-6214 А] УДК 615.322:014.2:582.635.38 

1184. Загородній С. Л. Застосування хроматографічних та спектральних ме-
тодів для аналізу психотропних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 
Загородній Святослав Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 
мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 
100 пр. — [2015-6690 А] УДК 615.214.07 

1185. Комарицький І. Л. Розробка та верифікація методик контролю якості 
таблеток верапамілу, амлодипіну та ніфедипіну для монографій ДФУ : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія 
та фармакогнозія" / Комарицький Ігор Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, 
Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Запоріжжя, 2015. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — [2015-7221 А] 

 УДК 615.453.6:615.225.015 
1186. Кучеренко В. С. Розробка складу та технології комбінованого гелю для 

лікування гінгівітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Ку-
черенко Вікторія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. 
— Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — 
[2015-6357 А] УДК 615.454.1.012:616.311.2-002 

1187. Московко М. В. Метод та біотехнічна система для визначення функціо-
нального стану спортсменів-багатоборців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Московко Марина 
Василівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2015-6176 А] 

 УДК 615.478.6:796.015.093.6 
1188. Негрецький С. М. Судово-фармацевтичне обґрунтування організаційних 

заходів для забезпечення ліками наркохворих з залежністю від каннабіноїдів (F12) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 
"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Негрецький Сергій 
Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (42 назви). 
— 100 пр. — [2015-7023 А] УДК 615.212.7.015.6 
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1189. Рев'яцький І. Ю. Комп'ютеризація інформаційного забезпечення фарма-

цевтичної допомоги для дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Рев'яцький Іван Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20. — 100 пр. — [2015-5649 А] УДК 615.1-053.2:004.65 

1190. Римар М. В. Комплексоутворення німесуліду, мелоксикаму, ібупрофену 

з високомолекулярними сполуками та модифікація розчинності субстанцій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія та фармакогнозія" / Римар Максим Вікторович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика]. — Запоріжжя, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 

100 пр. — [2015-7139 А] УДК 615.276:544.351.3 

1191. Ровіра Х. Р. У. Метод і система лазерної поляриметрії для оцінювання 

патологічних змін біологічних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Ровіра Хурадо Рональд 

Умберто ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-6181 А] УДК 615.478.6:616.073.537]:576.7 

1192. Смалюх О. Г. Розробка методів контролю якості багатокомпонентних 

рослинних лікарських засобів седативної та гепатопротекторної дії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Смалюх Оксана Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького [та ін.]. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5537 А] 

 УДК 615.322:615.21/.24.074 

1193. Солдатова Є. О. Фармакологічне дослідження простатопротекторної дії 

супозиторіїв з фітоекстрактами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Солдатова Єлизавета Олександ-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7146 А] 

 УДК 615.25.015:[615.454.2:615.322 

1194. Тозюк О. Ю. Пошук та вивчення речовин з актопротекторною дією 

серед нових похідних 5-R-тіо-тетразоло[1,5-с]хіназоліну : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Тозюк Олена Юріївна ; 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 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-7151 А] УДК 615.21:[547.856+547.79 

1195. Цимбаліста Ю. А. Порівняльне фармакогностичне дослідження пред-

ставників роду Helianthus L.: соняшника однорічного та соняшника бульбистого : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Цимбаліста Юлія Андріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 

Запоріжжя, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-7317 А] УДК 615.322.01 

1196. Щербак М. О. Дослідження синтетичних, фізико-хімічних і біологічних 

властивостей 4-аміно-5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх N- і S-за-

міщених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 
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15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Щербак Марина Олексіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (30 назв). — 100 пр. — [2015-6960 А]

 УДК 615.246.2.07 

615.9 Загальна токсикологія. Загальні дослідження  

отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 

1197. Філатова О. І. Токсикологічна характеристика Конфідору 200 SL 

(імідаклоприду) та методика його визначення в об'єктах тваринного походження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. 

фармакологія та токсикологія" / Філатова Оксана Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2015. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6187 А] 

 УДК 615.919:632.934 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

1198. Багмут І. Ю. Структурно-метаболічні порушення та їх механізми при дії 

олігоефірів на організм і патогенетичне обґрунтування принципів їх ранньої діаг-

ностики і корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Багмут Ірина Юріївна ; Сум. держ. ун-т, [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Суми, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—35 (56 назв). — 100 пр. — [2015-5445 А] 

 УДК 616-092-008.9-07-08:547.52/.54-326 

1199. Васюта В. А. Медико-соціальне обґрунтування системи медичної допо-

моги хворим з атрофією зорових нервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Васюта Віра Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (55 назв). — 100 пр. — [2015-6887 А] 

 УДК 616-058-08:617.731-007.23 

1200. Паустовський Ю. О. Гігієнічна оцінка глобального забруднювача 

довкілля метилтретбутилового ефіру і молекулярно-генетичні механізми його дії на 

організм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Паустовський Юрій Олександрович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-

ладіна НАН України]. — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39. — 

100 пр. — [2015-6867 А] УДК 616-057:613.632 

1201. Пузанова О. Г. Обґрунтування та інформаційне забезпечення концепції 

доказової профілактики в охороні здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Пузанова Ольга Геннадіївна ; Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 

(54 назви). — 130 пр. — [2015-6989 А] УДК 616-058-084 

1202. Швець А. В. Інформаційна технологія психофізіологічного оцінювання 

надійності діяльності та підтримки працездатності військових операторів : автореф. 

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

інформатика і кібернетика" / Швець Андрій Володимирович ; НАН України, Міжнар. 
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наук.-навч. центр інформ. технологій і систем, [М-во оборони України, Укр. військ.-

мед. акад.]. — Київ, 2015. — 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 

(50 назв). — 100 пр. — [2015-6275 А] УДК 616-072.8-78:004.9]:355.092 

На ступінь кандидата 

1203. Абді М. Ш. Формування системи гарантії якості в лабораторній діаг-

ностиці в умовах реформування охорони здоров'я України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.39 "Клініч. лаб. діагностика" / 
Абді Мохамед Шіхаб ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22. — 100 пр. — [2015-6801 А] УДК 616-074/-078(477) 

1204. Бобирь А. Л. Використання ларингеальної маски другого покоління в 

анестезіологічному забезпеченні хворих з високим ризиком серцево-судинних 
ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Бобирь Андрій Леонідович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2015-6807 А] УДК 616-089.5-06:616.12-039 

1205. Богуславська Н. М. Обґрунтування вибору методу анестезіологічного 

забезпечення травматологічних операцій у пацієнтів молодого віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 
терапія" / Богуславська Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2015-7283 А] 

 УДК 616-089.5-053.81 

1206. Гаврилюк О. М. Магнітно-резонансна томографія в оцінці ефективності 
ілеонеоцистопластики після радикальної цистектомії у хворих на рак сечового 

міхура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Гаврилюк Оксана Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2015-6848 А] 

 УДК 616-073.756.8:616.62-006.6-089.844 

1207. Семенюк О. А. Статево-вікові особливості смертності населення праце-

здатного віку та шляхи її попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Семенюк Олександр Андрійо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6146 А] 

 УДК 616-058:612.67 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

1208. Ісаєва Г. С. Ішемічна хвороба серця у жінок в перименопаузі: діагнос-

тика, прогнозування, лікування і профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ісаєва Ганна Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Ма-

лої НАМН України"]. — Харків, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—40 

(65 назв). — 100 пр. — [2015-6530 А] 

 УДК 616.12-005.4:618.173-021.67]-07-037-08 
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1209. Лашкул З. В. Медико-соціальне обґрунтування мультимодальної 

системи профілактики артеріальної гіпертензії на основі концепції персоналізованої 

медицини у дорослого населення на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Лашкул Зінаїда 

Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т 

стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—41 (52 назви). — 100 пр. — [2015-7297 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-084-053.8 

На ступінь кандидата 

1210. Бузмаков Д. Л. Обґрунтування вибору мініінвазивного хірургічного 

втручання у хворих на післятромботичну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бузмаков Дмитро Леонідович ; 

Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Ша-

лімова", [ДУ "Укр. держ. НДІ медико-соц. проблем інвалідності МОЗ України"]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2015-

6490 А] УДК 616.147.3-005.6-06-07-089 

1211. Веньовцева Н. Ю. Медико-психологічний супровід підлітків із сомато-

формною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціо-

нарного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

19.00.04 "Мед. психологія" / Веньовцева Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6060 А] 

 УДК 616.12-008.6-06:616.89]-085-053.6 

1212. Гиндич О. А. Хірургічне лікування капілярних мальформацій голови та 

шиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Гиндич Ольга Андріївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т 

хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2015-7185 А] 

 УДК 616.16-007.24-089:[617.51+617.53 

1213. Гур'янова В. Л. МікроРНК-1 при експериментальній патології серця 

різного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гур'янова Вероніка Леонідівна ; НАН України, Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. 

— 100 пр. — [2015-5591 А] УДК 616.1:577.218 

1214. Загородня Л. І. Особливості патогенезу порушень водно-сольового 

обміну у хворих на хронічну серцеву недостатність та обґрунтування шляхів їх 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Загородня Людмила Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6903 А] 

 УДК 616.12-008.46-098-092-08 

1215. Зборовська О. О. Патогенетичні механізми формування та фармакоте-

рапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Зборовська Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5479 А] 

 УДК 616.12-007.2-089-053.2 



   

 
169 

1216. Коваль О. П. Прогностична значимість токсичних металів та металоїдів 

у формуванні вроджених вад серця та магістральних судин у дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Коваль 

Олександра Павлівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. 

акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Київ, 2015. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6082 А] 
 УДК 616.1-007-037-053.2:546.1 

1217. Коломієць М. В. Оптимізація діагностики та лікування хворих хроніч-

ною серцевою недостатністю із супутньою хронічною хворобою нирок на підставі 

вивчення особливостей порушень обміну ксантинів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Коломієць Марина 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 12—16 

(27 назв). — 100 пр. — [2015-6532 А] 
 УДК 616.12-008.46-06:616.61]-008.83-07-08 

1218. Краснопольська О. С. Роль венозного рефлюкса в розвитку та прогно-

зуванні гострого варикотромбофлебіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Краснопольська Оксана Сергіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-6693 А] УДК 616.14-007.64-005.6-089 

1219. Кузнецова М. А. Первинний пролапс мітрального клапану у осіб мо-

лодого віку як прояв сполучнотканинної дисплазії серця : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кузнецова Марина 

Андріївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", 

Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — Дніпро-

петровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2015-6095 А] УДК 616.126.42-06-053.81 

1220. Кучирка Л. І. Роль мелатоніну в холінергічній регуляції пошкодженого 

адреналіном серця гонадектомованих щурів різної статі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кучирка Леся 

Ігорівна ; М-во охорони 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. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-6616 А] УДК 616.127-002.4-092.9:577.175 

1221. Мальцева М. С. Прогностичне значення тривалості інтервалу QTc у ме-
дикаментозному менеджменті пацієнтів після імплантації електрокардіостимуляторів 

і кардіоресинхронізуючих пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мальцева Марія Сергіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
Харків, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

7022 А] УДК 616.12-008.3-085-073.7-037 

1222. Наріжна А. В. Оптимізація діагностики та лікування імунозапальних та 

профібротичних порушень при хронічній серцевій недостатності у хворих з іше-

мічною хворобою серця та цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Наріжна Анна Ва-

силівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5637 А] 

 УДК 616.12-008.46-005.4-06:616.379-008.64]-07-08 
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1223. Руденко Т. М. Оптимізація діагностики ендотеліальної дисфункції при 
артеріальній гіпертензії в поєднанні з ожирінням та її корекція : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Руденко 
Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—18 
(28 назв). — 120 пр. — [2015-6589 А] 

 УДК 616.1-008.9-07-08:[616.12-008.331.1+613.25 
1224. Сайєд М. А. Роль інтерлейкінемії у стратифікації глюкометаболічного 

ризику у хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сайєд Муджахід Аббас ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 11—14 (22 назви). — 100 пр. — [2015-6705 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.155.392 
1225. Собокарь В. О. Порівняльна оцінка комбінованої анестезії на основі 

високої епідуральної блокади та центральної аналгезії при операціях аорто-коро-
нарного шунтування з штучним кровообігом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 
Собокарь Віталій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — 
Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2015-
5894 А] УДК 616.12-005.4-089.86-089.5 

1226. Соколенко А. А. Молекулярно-генетичні та метаболічні особливості 
діагностики і прогнозування артеріальної гіпертензії у поєднанні з ожирінням 
залежно від поліморфізму генів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Соколенко Аліна Андріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 
МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — 
Тернопіль, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-
6423 А] УДК 616.12-008.331.1:613.25]-07-037:575.113 

1227. Сочка Н. В. Клініко-функціональна характеристика ендотеліальної дис-
функції у підлітків при первинній артеріальній гіпертензії та обґрунтування заходів 
корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Сочка Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 
24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6156 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-084-053.6 
1228. Терлецький Р. В. Клініко-інструментальна характеристика та прогнозу-

вання ураження органів-мішеней у дітей з первинною артеріальною гіпертензією : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Терлецький Роман Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2015-6399 А] УДК 616.12-008.331.1-07-053.2 

1229. Торбас О. О. Вплив різних типів комбінованої антигіпертензивної те-
рапії на центральний артеріальний тиск та пружно-еластичні властивості артерій у 
пацієнтів із другим та третім ступенем артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Торбас 
Олена Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. 
центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 12—15 (22 назви). — 100 пр. — [2015-6478 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-07-08 



   

 
171 

1230. Урсуляк Ю. В. Лікування хворих на гострий коронарний синдром з 
урахуванням поліморфізму генів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Урсуляк Юлія Віталіївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. 
ун-т]. — Івано-Франківськ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—21 (26 назв). — 100 пр. 
— [2015-6265 А] УДК 616.127-005.8-08 

1231. Хоменко Ж. М. Метод і біомедичний засіб моніторингу частоти дихання 
та серцебиття людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Хоменко Жанна Миколаївна ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6269 А] 

 УДК 616.12-008.318-073-78 
1232. Шаніна І. В. Тривалість QRS комплексу та ефективність медикаментоз-

ної терапії пацієнтів з імплантованими електрокардіостимуляторами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Шаніна 
Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(16 назв). — 100 пр. — [2015-7037 А] УДК 616.12-008.3-085-073.7 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

1233. Андрейчин Ю. М. Патогенетичні особливості перебігу верхньоще-
лепних синуситів і ремоделювання синусних стінок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Андрейчин Юрій 
Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Держ ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2015. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (52 назви). — 100 пр. — [2015-5682 А] 

 УДК 616.216.1-036 
1234. Вертегел А. О. Особливості остеогенезу в залежності від стану системи 

імунітету і гормональної регуляції кальцій-фосфорного обміну при респіраторній 
патології у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Вертегел Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти 
МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 
(48 назв). — 100 пр. — [2015-6446 А] 

 УДК 616.233-002-06:616.248]-07-08-053.2 
1235. Лисенко С. А. Молекулярні та структурно-функціональні особливості 

паранеопластичного синдрому при раку легені : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Лисенко Сергій Андрійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова МОЗ України]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (33 назви). 
— 100 пр. — [2015-5623 А] УДК 616.24-006.6-07-08 

1236. Логвінова О. Л. Бронхолегенева дисплазія у дітей: ризик розвитку, 
прогнозування наслідків та їх профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Логвінова Ольга Леонідівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—35 (36 назв). — 100 пр. — [2015-5624 А] 

 УДК 616.23/.24-007.17-07-084-053.2 
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1237. Разнатовська О. М. Патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування 

хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Разнатовська 

Олена Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фти-

зіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Запоріз. 

держ. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (35 назв). — 

100 пр. — [2015-7263 А] УДК 616.24-002.5-092-085 

1238. Сребняк І. А. Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих із 

передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої кістки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / 

Сребняк Ілона Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — Київ, 2015. — 34 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви). — 100 пр. — [2015-5426 А] 

 УДК 616.284-002:616.289]-07-08 

На ступінь кандидата 

1239. Акулова О. Ю. Клініко-функціональні особливості мозкової гемоди-

наміки у дітей, хворих на бронхіальну астму, та можливості її корекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Акулова Олена Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. 

— Запоріжжя, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

7162 А] УДК 616.248:616.831]-085-053.2 

1240. Балита Т. М. Поширеність, особливості клінічного перебігу та можли-

вості підвищення ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу у дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фти-

зіатрія" / Балита Тарас Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук 

України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2015-6722 А] 

 УДК 616.24-002.5-07-08-053.2 

1241. Вольницька Х. І. Диференційна діагностика бронхообструктивного синд-

рому у хворих на туберкульоз легенів або пневмонію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Вольницька Христи-

на Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7181 А] 

 УДК 616.24-002-02:616.233-007.272-07 

1242. Галамба А. А. Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми та 

імунологічні зміни при її поєднанні з ожирінням, оптимізація реабілітаційного 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Галамба Андріана Антонівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-7183 А]

 УДК 616.248-036-092.19-085:613.25 

1243. Гончаров К. А. Особливості діагностики і лікування негоспітальної 

пневмонії вірусно-бактеріальної етіології нетяжкого перебігу у військовослужбовців 

Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Гончаров Костянтин Анатолійович ; Нац. акад. 
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мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-

ського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5948 А] 

 УДК 616.24-002-008.87:579.841]-07-08 

1244. Марченко Н. А. Ефективність та переносимість антимікобактеріальної 

хіміотерапії на фоні антиретровірусної терапії у хворих з новими випадками ко-

інфекції туберкульоз/ВІЛ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Марченко Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Нац. акад. мед. наук України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України"]. — Київ, 2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-6108 А] УДК 616.24-002.5:616.98:578.828ВІЛ]-085.281.9 

1245. Покришень Д. О. Обґрунтування використання високочастотної стру-

минної вентиляції легень під час ендоскопічних мікрохірургічних втручань з при-

воду паралітичного стенозу гортані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Покришень Денис 

Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5881 А] УДК 616.22-007.271-089 

1246. Тарасюк П. М. Клініко-морфологічні прояви патоморфозу хронічного 

риніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Тарасюк Петро Миколайович ; Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН 

України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця М-ва охорони здоров'я України]. — 

Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-6397 А]

 УДК 616.211-002-092 

1247. Хоружий І. В. Патоморфологічне та клініко-біохімічне обґрунтування 

тактики лікування гострого середнього отиту ускладненого сенсоневральною при-

глухуватістю : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Хоружий Ігор Володи-

мирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6432 А] 

 УДК 616.284-002-06:616.28-008.14]-092-085 

1248. Юрін О. С. Оптимізація профілактики і лікування ранніх променевих 

уражень навколоносових реконструйованих порожнин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Юрін Олек-

сандр Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларинго-

логії ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т М-ва 

охорони здоров'я України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-5437 А] УДК 616.216-084-08 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

1249. Астапенко О. О. Розробка та обґрунтування використання конструкцій з 

біодеградуючого матеріалу біоактивної дії в реконструктивно-відновній хірургії 

щелепно-лицевої ділянки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Астапенко Олена 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— Київ, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (49 назв). — 100 пр. — [2015-

7003 А] УДК 616.314-089.23 

1250. Бурий О. М. Діагностична і лікувальна гастроінтестинальна ендоскопія 

при ерозивно-виразкових та неопластичних захворюваннях шлунка і дванадцяти-

палої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Бурий Олександр Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (76 назв). — 100 пр. — [2015-6562 А] 

 УДК 616.33/.34-002-072.1 

1251. Гасюк Н. В. Цитологічні і цитогенетичні особливості слизової оболонки 

порожнини рота людини в нормі та при запальному процесі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Гасюк Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад." МОЗ України]. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 

(48 назв). — 100 пр. — [2015-7009 А] УДК 616.311-002-07-084 

1252. Калінін Є. В. Розширені та комбіновані хірургічні втручання в комп-

лексному лікуванні розповсюджених форм раку прямої кишки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Калінін Євген 

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

освіти, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2015. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—32 (42 назви). — 100 пр. — [2015-6298 А] 

 УДК 616.351-006.6-08 

1253. Клітинська О. В. Комплексне обґрунтування ранньої діагностики, 

профілактики та поетапного лікування карієсу у дітей, які постійно проживають в 

умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Клітинська Оксана Ва-

силівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад.", [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Полтава, 2015. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 28—34 (56 назв). — 100 пр. — [2015-6905 А] 

 УДК 616.314-002-07-084-053.2 

1254. Марушко Р. В. Прогнозування, діагностика, профілактика та лікування 

захворювань кишечника у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Марушко Ростислав Володи-

мирович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. 

наук України". — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 

100 пр. — [2015-6982 А] УДК 616.34-07-084-08-053.2 

1255. Осинський Д. С. Фактори гіпоксичного профілю раку шлунка у пухлин-

ній прогресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Осинський Дмитро Сергійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 39 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—37 (35 назв). — 100 пр. — [2015-7112 А] 

 УДК 616.33-006-07 

1256. Тимофєєв О. О. Патогенез, лікування, профілактика патології навколо-

щелепових тканин та щелеп при гальванічних проявах у порожнині рота : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
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Тимофєєв Олександр Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—32 

(74 назви). — 100 пр. — [2015-7309 А] УДК 616.311-002-08 

1257. Шепітько К. В. Морфофункціональна характеристика стінки тонкої 

кишки в нормі і після введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого 

експериментального асептичного запалення очеревини у щурів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Шепітько Костянтин Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 

мед. стоматол. акад."]. — Київ, 2015. — 38, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 31—35 (31 назва). — 100 пр. — [2015-6039 А] УДК 616.381-002-092.9 

1258. Янішен І. В. Клініко-технологічні аспекти забезпечення якості лікування 

в ортопедичній стоматології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Янішен Ігор Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 39 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 25—35 (76 назв). — 100 пр. — [2015-7348 А] УДК 616.314-089.23 

На ступінь кандидата 

1259. Аваков В. В. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 

адгезивних систем V та VII поколінь в постійних зубах у дітей, що проживають в 

хімічно забруднених районах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Аваков Валентин Валентинович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-

Франківськ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2015-7281 А]

 УДК 616.314-084-053.2 

1260. Апєкунов Г. Ю. Порівняльна оцінка стану периімплантатних тканин при 

фіксації ортопедичних конструкцій на внутрішньокісткових імплантатах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Апєкунов Георгій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад."]. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. 

— [2015-5563 А] УДК 616.314-089.843 

1261. Білозецький І. І. Клініко-патогенетичні механізми взаємозв'язку і 

взаємообтяження генералізованого пародонтиту у хворих з ревматоїдним артритом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Білозецький Іван Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5450 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-06:616.72-002.77]-07-092 

1262. Бобро В. В. Хірургічне лікування псевдокіст підшлункової залози та їх 

ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Бобро Валерій Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). 

— 100 пр. — [2015-6054 А] УДК 616.37-006-06-089 

1263. Глушко К. Т. Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної 

гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Глушко Катерина Теодозіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
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ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Терно-

піль, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6448 А]

 УДК 616.33/.34-06:616.995.1]-07-08-053.2 

1264. Головач Н. А. Роль системи оксиду азоту в холінергічній регуляції серця 

щурів різної статі при стрептозотоциновому цукровому діабеті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Головач 

Неля Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6604 А] 

 УДК 616.379-008.64:577.128:546.172.6]-092.9 

1265. Гордієнко С. А. Обґрунтування удосконалених лікувально-профілактич-

них заходів при протезуванні незнімними конструкціями стоматологічних хворих з 

артеріальною гіпертензією : (клініко-лаб. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гордієнко Світлана 

Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6450 А] 

 УДК 616.314-77-06:616.12-008.331.1]-07-084 

1266. Довганич О. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування синглетно-кисне-

вої терапії у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Довганич Олександра Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-7124 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085:615.83 

1267. Зорій І. А. Клінічно-діагностичні особливості діабетичної полінейропатії 

у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від поліморфізму гена ендотеліальної 

NO-синтази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Зорій Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", [Вищ. держ. навч. закл. 

України "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2015-6345 А] 

 УДК 616.379-008.64-07-08 

1268. Іванчишин В. В. Обґрунтування профілактики та лікування фісурного 

карієсу постійних зубів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Іванчишин Вікторія Вікторівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6078 А] 

 УДК 616.314-002-084-085-053.2 

1269. Кисельова Н. В. Комплексні діагностика та лікування гемангіом 

щелепно-лицевої ділянки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кисельова Наталія Валентинівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6347 А] 

 УДК 616.314-006.31-07-08-053.2 

1270. Кулянда О. О. Патогенетичне обґрунтування корекції оксидативного і 

нітрооксидативного стресу та цитокінового дисбалансу при ураженні печінки за 
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умов множинної травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кулянда Олена Олегівна ; 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. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-7226 А] УДК 616.36-001-0-02-092.9 

1271. Кушнір О. С. Діагностика та корекція тромбогеморагічного синдрому в 

комплексі інтенсивної терапії у хворих на механічну жовтяницю, обумовлену 
пухлинами панкреатодуоденальної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Кушнір Олег 

Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6099 А] 

 УДК 616.36-008.5-06:[616.361+616.37]-006]-07-08 

1272. Листопад О. П. Заміщення дефектів коронкової частини постійних зубів 

у дітей вкладками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Листопад Олег Петрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-7298 А] 

 УДК 616.314-002-74:615.464]-053.2 

1273. Лобач Ю. Б. Імунологічні порушення в тканинах ясен у дітей з запаль-
ними неспецифічними захворюваннями піднижньощелепних лімфатичних вузлів та 

патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лобач 

Юрій Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). 

— 100 пр. — [2015-6103 А] 

 УДК 616.311.2-092.19-06:616.428-002-092]-085-053.2 

1274. Мишанич Т. В. Особливості перебігу хронічного панкреатиту у хворих 

на ішемічну хворобу серця та їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Мишанич Тетяна Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-5866 А] 
 УДК 616.37-002.2-06-036.1:616.12-005.4]-085 

1275. Мороз С. В. Оптимізація сфінктерозберігаючих методик при низьких 

резекціях прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мороз Сергій Вікторович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т заг. та не-

відклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6309 А] 

 УДК 616.352-008.22-089 

1276. Мрочко О. І. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування 
захворювань тканин пародонту у працівників спиртового виробництва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01. 22 "Стоматологія" / 

Мрочко Олег Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-6310 А] УДК 616.314.17-008.1-07-08:663.5 

1277. Полінкевич С. Г. Вікові особливості репаративної регенерації печінки 

щурів при хронічному тетрахлорметановому гепатиті : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Полінкевич 

Сергій Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-5757 А] УДК 616.36-002-092.9 
1278. Пушкар М. Б. Оптимізація періопераційного знеболювання при адено-

томії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Пушкар Михайло Борисович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2015-7302 А] 

 УДК 616.323-089.87-089.5-053.2 
1279. Радьога Я. В. Поєднання клітинних технологій та мініінвазивної хірургії 

в лікуванні хронічної виразки шлунка : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Радьога 
Ярослав Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та 
трансплантології ім. О. О. Шалімова", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова 
МОЗ України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2015-7335 А] УДК 616.33-002-089.819 

1280. Савіцька Т. Д. Удосконалення профілактики і лікування зубощелепних 
аномалій у дітей з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Савіцька Тамара 
Дмитрівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. 
нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2015-6386 А] 

 УДК 616.314-089.23-084:616.831-009.11]-053.2 
1281. Садовий І. Я. Хірургічне лікування стриктур анального каналу та їх 

профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Садовий Ігор Яремович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. ВНЗ 
"Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2015-7266 А] УДК 616.352-089 

1282. Сергієнко О. П. Особливості профілактики і лікування основних сто-
матологічних захворювань у дітей з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сергієн-
ко Ольга Павлівна ; 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-
6517 А] УДК 616.314-084-085:616.831-009.11]-053.2 

1283. Сміщук В. В. Клініко-патогенетичні механізми розвитку холелітіазу у 
дітей та шляхи його запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Сміщук Віра Василівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5538 А] 

 УДК 616.366-003.7-092-084-053.2 
1284. Суходоля С. А. Обґрунтування диференційованого підходу до хірургіч-

ного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Суходоля Сергій 
Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та транспланто-
логії ім. О. О. Шалімова", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. 
— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-
7338 А] УДК 616.37-002-089.819 
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1285. Ткаченко О. В. Клініко-рентгенологічні особливості перебігу остеоміє-

літу кісток обличчя у наркозалежних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ткаченко Оксана 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7340 А] 

 УДК 616.31:[616.716-002:616.89-008.441.3 

1286. Фролова-Романюк Е. Ю. Оптимізація діагностики та лікування 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Фролова-Романюк Еліна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — 

Харків, 2015. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

5667 А] УДК 616.329-002:616.379-008.64]-07-08 

1287. Хлистун Н. Л. Патогенетичне обґрунтування поєднаного застосування 

гіалуронової кислоти та кверцетину в комплексному лікуванні хронічного ка-

тарального гінгівіту : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Хлистун Наталія Лео-

нідівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7341 А] 

 УДК 616.311.2-002-07-08 

1288. Цвинтарна І. Я. Порушення метаболічних та імунних процесів у 

механізмах розвитку експериментального пародонтиту за зміненої реактивності 

організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Цвинтарна Ірина Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

Примірник деф.: текст на с. 6, 15 не надруковано. — 100 пр. — [2015-6194 А] 

 УДК 616.314.17-008.1:616-008 

1289. Череда В. В. Діагностичне значення мікроекологічних порушень порож-

нини рота у прогнозуванні запальних захворювань ясен осіб молодого віку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Череда Вікторія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2015-6955 А] 

 УДК 616.311.2-002-07-053.5/.6 

1290. Ярмак О. А. Поєднання лапароліфтингової технології з дозованим 

карбоксиперитонеумом в мініінвазивній хірургії жовчнокам'яної хвороби : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ярмак 

Олег Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-7349 А] УДК 616.366-003.7-089.819 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

1291. Івахно І. В. Морфологічні критерії прогнозу папілярних мікрокарцином 

щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Івахно Ігор Володимирович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 

Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-5713 А] УДК 616.441-006.6-037 

1292. Майданник О. В. Хірургічне лікування велетенських аденом гіпофіза : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Майданник Олег 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. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5408 А] 

 УДК 616.432-006-089 

1293. Рейті А. О. Особливості діагностики та лікування дрібновогнищевої 

патології щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Рейті Андріан Остапович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6870 А] 

 УДК 616.441-006-07-089 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

1294. Резніченко Н. Ю. Особливості клінічного перебігу та лікування хроніч-

них дерматозів у чоловіків з урахуванням вікових розладів гомеостазу та інво-

лютивних змін шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Резніченко Наталія Юріївна ; Держ. 

установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 33 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 27—31 (44 назви). — 100 пр. — [2015-6991 А] 

 УДК 616.5-036.1-08-055.1 

На ступінь кандидата 

1295. Борзих Ю. О. Обґрунтування комбінованої лікувально-профілактичної 

тактики при келоїдних та гіпертрофічних рубцях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Борзих Юлія 

Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Харків, 2015. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 

(11 назв). — 150 пр. — [2015-6057 А] УДК 616.5-003.92-084-085 

1296. Брібеш М. Р. Комплексна терапія хворих на розацеа і періоральний 

дерматит з урахуванням клінічного перебігу та ускладнюючих інфекційних 

факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 

"Шкір. та венер. хвороби" / Брібеш Мохамед Рідха ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5932 А] 

 УДК 616.5-002-085 

1297. Корнієнко В. В. Морфофункціональні особливості регенерації шкіри при 

опіковій травмі та застосування хітозанових плівок у віковому аспекті : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Корнієнко Вікторія Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6410 А] 

 УДК 616.5-001.17-003.93-085-092.9 
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1298. Толстяк Я. Ф. Клініко-імунологічна діагностика антитілозалежних 

механізмів у хворих на системний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Толстяк 

Ярослав Федорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-7152 А] 

 УДК 616.5-002.52-07 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби  

сечової та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

1299. Щукін Д. В. Обґрунтування хірургічної стратегії при лікуванні нирково-

клітинного раку з макроскопічним внутрішньовенозним поширенням : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Щукін 

Дмитро Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2015. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (34 назви). — 100 пр. — [2015-5678 А] 

 УДК 616.61-006.6-089 

На ступінь кандидата 

1300. Вінтонів О. Р. Клініко-патогенетичні особливості сексуальних розладів у 

чоловіків, хворих на артеріальну гіпертензію, та шляхи їх корекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Вінтонів 

Оксана Романівна ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", [Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6846 А] 

 УДК 616.69-008.14-06:616.12-008.331.1 

1301. Гутверт Р. В. Використання електрозварювального та термострумене-

вого методів при органозберігаючих операціях з приводу пухлин нирок : (експерим.-

клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.06 "Урологія" / Гутверт Роман Валерійович ; Держ. установа "Ін-т урології 

Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-5469 А] 

 УДК 616.61-089.87 

1302. Дячук М. Д. Обґрунтування вибору комплексного застосування фото-

селективної лазерної вапоризації та трансуретральної резекції у хворих на 

доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Дячук Михайло Дмитрович ; 

Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. наук. установа 

"Наук.-практ. центр профілакт. та клініч. медицини" Держ. упр. справами Каб. 

Міністрів України]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-6764 А] УДК 616.65-007.61-006-089.87 

1303. Межерицький С. М. Комплексна оцінка факторів прогнозу радикальної 

простатектомії у хворих на рак передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Межерицький Сергій 

Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 

2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2015-5740 А] 

 УДК 616.65-006.6-089 
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1304. Рудь О. А. Оптимізація методів загального знеболювання та профілак-

тика гемодинамічних порушень при транскутанних ендоскопічних оперативних 

втручаннях на нирках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Рудь Олена Андріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6871 А] 

 УДК 616.613-089.8-089.5 

1305. Чуб О. І. Оптимізація антибіотико-терапії хворих на хронічний пієло-

нефрит, що поєднується із цукровим діабетом 2 типу, шляхом оцінки плазмід-

індукованої резистентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Чуб Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — [2015-5673 А] 

 УДК 616.61-002.3+616.379-008.64]-085 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  

Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

1306. Бабко А. М. Комплексне ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний 

артрит з ураженням верхньої кінцівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бабко Андрій Мико-

лайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2015. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—43 (36 назв). — 

150 пр. — [2015-6161 А] УДК 616.727-002-089.843 

1307. Бойко Я. Є. Система цитокін-рецептор-антагоніст у механізмах роз-

витку, прогнозуванні та лікуванні різних варіантів ювенільного ревматоїдного 

артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 

"Імунологія та алергологія" / Бойко Ярина Євгенівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. установа "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології НАМН України"]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (60 назв). — 100 пр. — [2015-6443 А] 

 УДК 616.72-002.77-07-08 

1308. Зима А. М. Структурно-функціональний стан кісткової тканини та орто-

педичне лікування недосконалого остеогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Зима Андрій 

Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (40 назв). — 100 пр. — [2015-

6344 А] УДК 616.71-007.23-089.23 

1309. Костогриз О. А. Діагностика та лікування ушкоджень хряща колінного 

суглоба : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Костогриз Олег Ана-

толійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (28 назв). — 150 пр. — 

[2015-5494 А] УДК 616.728.3:616.71-018.3]-001-07-08 

1310. Савка І. Г. Судово-медичне обґрунтування механогенезу та морфоло-

гічних ознак переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки з урахуванням їх 

структурно-функціональних особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Савка Іван Григорович ; М-во 
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охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(63 назви). — 100 пр. — [2015-6678 А] УДК 616.718-001.5-091:340.66 

1311. Шевченко Н. С. Механізми формування остеоартрозу в підлітковому 

віці, прогноз перебігу, обґрунтування профілактики прогресування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шевченко 

Наталя Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків 

НАМН України"]. — Харків, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (56 назв). — 

100 пр. — [2015-5796 А] УДК 616.72-002-084-053.6 

На ступінь кандидата 

1312. Гуцуляк В. І. Лікування хворих з переломами кісток гомілки з 

використанням апарата зовнішньої фіксації з можливістю адаптації форми до 

конфігурації кінцівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Гуцуляк Віталій Іванович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2015. — 27 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—23 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6451 А] 

 УДК 616.718.5/.6-07-089.22 

1313. Деркач Р. В. Організаційні та клінічні проблеми надання медичної до-

помоги постраждалим з травмою опорно-рухового апарату при ДТП : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Деркач Роман Володимирович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 

ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 150 пр. — [2015-5473 А] 

 УДК 616.71-001-083.98:614.8 

1314. Іванова К. А. Клініко-інструментальний аналіз перебігу та лікування 

коморбідності остеоартрозу та дисліпідемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Іванова Катерина Анатоліївна ; 

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. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-6454 А] 

 УДК 616.72-007.24-072-08 

1315. Мельник О. В. Роль NO- та Na
+
-АТФ-залежних регуляторних систем у 

патогенезі реактивного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Мельник Оксана Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, [Вищ. держ. навч. закл. України, "Буковин. держ. мед. ун-т", 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (31 назва). — 100 пр. — [2015-6506 А] 

 УДК 616.72-002.77-092:577.15 

1316. Стойко І. В. Фізіологічна технологія лікування пацієнтів з переломами 

дистальних метаепіфізів кісток гомілки (переломами pilon) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 

Стойко Іван Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 110 пр. — [2015-

6636 А] УДК 616.718.5/.6-001.5-089.84 
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1317. Турчин М. І. Комплексна корекція структурно-функціональних змін 
кістково-м'язової системи з використанням кінезно- та ДЕНС-терапії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / Турчин Микола Іванович ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—
18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5663 А] УДК 616.7-08:615.82 

1318. Чирик О. І. Обґрунтування використання антибактеріальної терапії при 
лікуванні переломів нижньої щелепи в осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чирик Олександр 
Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 
21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2015-
6197 А] УДК 616.716.4-001.5-085.281.9-053.81 

1319. Ямілова Т. М. Комплексне лікування та профілактика дегенеративно-
дистрофічних захворювань хребта та суглобів, що протікають на тлі структурно-
функціональних змін кісткової тканини в осіб постменопаузального віку, які 
працюють під впливом несприятливих виробничих факторів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / Ямілова Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—18 
(36 назв). — 100 пр. — [2015-5919 А] 

 УДК 616.71/.72-007.1/.2-053.87:613.63]-085 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь кандидата 

1320. Костюковський С. Л. Клінічне значення поліморфізму гена ангіотензин-
перетворюючого ферменту при різних типах мозкового інсульту у хворих з арте-
ріальною гіпертонією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Костюковський Сергій Леонідович ; Нац. акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Харків, 2015. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7053 А] 

 УДК 616.831-005.1-06:616.12-008.331.1]-07-08 
1321. Кулик В. О. Оптимізація діагностики та лікування пароксизмальної веге-

тативної недостатності у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кулик Владислава Олегівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 27 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—24 (27 назв). — 100 пр. — [2015-5401 А] 

 УДК 616.839-07-08-053.2 
1322. Матлай О. І. Зв'язок алельного поліморфізму гена метилентетрагідрофо-

латредуктази (MTHFR) з розвитком ішемічних інсультів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Матлай Ольга 
Іванівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — 100 пр. — [2015-6363 А] УДК 616.831-005.1-005.4 

1323. Мойсієнко М. Б. Диференційовані підходи до лікування різних клініч-
них форм вегетативних дисфункцій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мойсієнко Марина Борисівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 24, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5411 А] 

 УДК 616.839-07-08-053.2 
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1324. Татарчук М. М. Повторні диференційовані хірургічні втручання у 
хворих з травмою периферичних нервів верхніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Татарчук Михайло 
Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова НАМН України". — Київ, 2015. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2015-5428 А] УДК 616.833-001-089 

1325. Френкель Ю. Д. NO-залежні механізми розладів окиснювального мета-
болізму головного мозку щурів при порушенні утворення мелатоніну : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Френкель Юрій Давидович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Харків, 2015. — 22 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5551 А] 

 УДК 616.831-008.9-092.9 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

1326. Федак Б. С. Розлади психічної сфери у хворих з гострими соматичними 
станами : (клініч. феноменологія, модель психопатогенезу, система раннього мед.-
психол. супроводу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Федак Богдан Степанович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—31 (32 назви). — 100 пр. — [2015-5787 А] 

 УДК 616.89-008 

На ступінь кандидата 

1327. Гегешко В. В. Прогноз розвитку першого епізоду синдрому відміни 
алкоголю з делірієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Гегешко Віталій Васильович ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". 
— Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-
7010 А] УДК 616.89-008.441.3-07-084-08 

1328. Романів О. П. Особливості коморбідних психічних розладів у пацієнтів з 
інфарктом міокарда та аутодеструктивною поведінкою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.00.16 [тобто 14.01.16] "Психіатрія" / 
Романів Олександр Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. 
психіатрії та наркології. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 
— 100 пр. — [2015-6940 А] УДК 616.895.8-06:616.127-005.8 

1329. Чернишов О. В. Дисморфні больові відчуття у підлітків з непсихотич-
ними психічними розладами : (діагностика, клініка, терапія) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Чернишов Олег 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та 
наркології. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 
100 пр. — [2015-7036 А] УДК 616.89-008-053.6 

1330. Чугай С. Д. Якість терапевтичних ремісій у осіб із залежністю від 
алкоголю в процесі лікування антиконвульсантами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Чугай Світлана Дмитріївна ; 
Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та нарко-
логії НАМН України". — Харків, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). 
— 100 пр. — [2015-5432 А] УДК 616.89-008.441.3-036-08 
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616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

1331. Бугаєнко Н. С. Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в 

мегаполісі та вдосконалення протиепідемічних і профілактичних заходів : (на 

прикладі м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.02 "Епідеміологія" / Бугаєнко Наталія Станіславівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-

шевського НАМН України". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-6334 А] УДК 616.98:578.828ВІЛ]-84(477-25) 

1332. Дєєв В. В. Вітряна віспа у дітей: особливості патогенезу, клініки, ліку-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 

"Інфекц. хвороби" / Дєєв Володимир В'ячеславович ; Держ. установа "Ін-т епі-

деміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5474 А] 

 УДК 616.914-092-07-085-053.2 

1333. Федорович Т. В. Урогенітальний мікоплазмоз: клініко-епідеміологічні та 

імунопатогенетичні аспекти, оптимізація лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Федорович 

Тетяна Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України". 

— Харків, 2015. — 15 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-5900 А] УДК 616.97:579.887.1]-036.22-085 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

1334. Сухін І. А. Диференційований вибір методів розділення тканин та гемо-

стазу в умовах запального інфільтрату черевної порожнини : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Сухін Ігор Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т 

хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2015. — 33 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—30 (70 назв). — 100 пр. — [2015-6637 А] 

 УДК 617.55-002-089 

На ступінь кандидата 

1335. Калиновський С. В. Оптимізація діагностики і хірургічного лікування 

первинних гриж білої лінії живота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Калиновський Сергій Валерійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (30 назв). — 100 пр. — [2015-6859 А]

 УДК 617.55-007.43-089.844-07 

1336. Назарчук С. А. Попередження неспроможності анастомозів в абдомі-

нальній хірургії : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Назарчук Сергій Адамович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2015-7248 А]

 УДК 617.55-089.843 
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1337. Перова В. П. Функціональні порушення при загостреннях хронічного 

поперекового больового синдрому та конституційні предиктори його формування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 

хвороби" / Перова Віта Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 
Київ, 2015. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5877 А]

 УДК 617.559-009.7-036-08 

1338. Софілканич М. М. Удосконалення хірургічного та комплексного ліку-

вання хворих з гнійно-некротичними ускладненнями стопи діабетика : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Софілканич 

Михайло Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. 

акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України". — Запоріжжя, 2015. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-6635 А] 

 УДК 617.586-002.3-06:616.379-008.64]-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

1339. Сердюк В. М. Клініко-експериментальне обґрунтування нейропротекції 

в комплексі лікування хворих на первинну відкритокутову глаукому : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Сердюк 

Валерій Миколайович ; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Одеса, 

2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (27 назв). — 100 пр. — [2015-6016 А]
 УДК 617.7-007.681-07-08 

1340. Ульянова Н. А. Висока осьова міопія: патогенез, діагностика, профі-

лактика та лікування : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Ульянова Надія Ана-

толіївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 32 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (52 назви). — 100 пр. — [2015-6428 А] 

 УДК 617.753.2-092-07-08 

На ступінь кандидата 

1341. Дорохова О. Е. Особливості проявів і ступінь вираженості нейродегене-

ративних змін сітківки при різних моделях цукрового діабету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Дорохова 

Олександра Едуардівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 

ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—15 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5831 А] 

 УДК 617.735-002-06:616.379-008.64 
1342. Євсюкова О. О. Оптимізація медикаментозної терапії хворих сухою 

формою вікової макулярної дегенерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Євсюкова Ольга Олексіївна ; 

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. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7326 А] 

 УДК 617.736-003.8-08-053.9 

1343. Каялі А. Функціональні і морфометричні особливості екстраокулярних 

м'язів і сітківки області макули при ендокринній офтальмопатії : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Каялі 

Авіс ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України". — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-7329 А] УДК 617.761-008.1+617.735-073.756.8 

1344. Мартьянова Т. А. Метод і система для визначення судинних патологій 

очного дна при цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Мартьянова Тетяна 

Андріївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6246 А] 

 УДК 617.75-06:616.379-008.64]-073-78 

1345. Савчук З. Л. Патогенетичні особливості опікової травми рогівки на тлі 

мерказоліл-індукованого гіпотирозу і її корекція з використанням ксенорогівки 

свині : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Савчук Зоряна Любомирівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського МОЗ України". — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-6143 А] 

 УДК 617.713-001.17-06:616.441-008.64]-036-092.9 

1346. Свідко К. М. Компенсація лімбальної недостатності рогівки кріоконсер-

вованими ядровмісними клітинами кордової крові людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Свідко 

Катерина Миколаївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — 

Харків, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

6590 А] УДК 617.713-008.64:615.387 

1347. Трофімова Н. Б. Оптимізація хірургічного лікування вродженої глау-

коми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Трофімова Наталя Борисівна ; Держ. установа "Ін-т очних 

хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2015. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6592 А] 

 УДК 617.7-007.681-089-053.2 

1348. Чорнобай М. О. Ефективність фотодинамічної терапії в лікуванні бак-

теріальних кератитів з врахуванням змін кислотно-лужного балансу слізної плівки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-

мологія" / Чорнобай Марія Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. 

терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2015. — 16 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5906 А] 

 УДК 617.713-002-022.7-085 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

1349. Волошин О. А. Діагностика і профілактика ускладнень при лапароскопічних 

гінекологічних операціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Волошин Олександр Анатолійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — Київ, 2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (26 назв). — 100 пр. — 

[2015-6811 А] УДК 618.1-089-07-084 

1350. Шлапак І. М. Повторний кесарів розтин: діагностика і профілактика 

перинатальної патології, відновлення репродуктивного здоров'я : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Шлапак Ігор Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-6438 А] 
 УДК 618.5-089.888.61-022.343:[618.3+618.5]-07-084 

На ступінь кандидата 

1351. Алале А. М. Етіотропна корекція анаеробного піхвового дисбіозу у 
підготовці до планового кесаревого розтину і профілактиці гнійно-септичних усклад-
нень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Алале Амар Мехлеф ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад." МОЗ України]. — Харків, 
2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6321 А]
 УДК 618.15-008.8:618.5-089.888.61]-084 

1352. Бражук М. В. Оптимізація реабілітації репродуктивної функції жінок 
після органозберігаючого хірургічного лікування трубної вагітності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Бражук Марина Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і 
гінекології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-7172 А] УДК 618.31-089.844 

1353. Герман Л. В. Оптимізація діагностики та лікування плацентарної дис-
функції у вагітних з невиношуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Герман Леся Василівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5460 А] УДК 618.36-008.64-06-07-08 

1354. Граділь О. Г. Оваріальний резерв та його гормональна корекція при 
використанні програм допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Граділь Оксана Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2015-5466 А] УДК 618.177-089.888.11 

1355. Каграманян А. Л. Стан репродуктивного здоров'я жінок фертильного 
віку, мешканок сільськогосподарського регіону України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кагра-
манян Арміне Людвіківна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 
Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 
100 пр. — [2015-6407 А] УДК 618.1-053.67/.85-036.2(477-22) 

1356. Калужина О. В. Патологічна анатомія легеневої артерії та аорти у плодів 
та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Калужина Оксана 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 
2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6819 А] 

 УДК 618.33:616.131/.132]-092.6 
1357. Капшук І. М. Обґрунтування диференційованих підходів до лікування 

синдрому полікістозних яєчників у жінок залежно від конституціональних особ-
ливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Капшук Ірина Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7212 А] 

 УДК 618.11-006-07-08 
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1358. Карташова М. О. Діагностика та лікування гіперпроліферативних 

процесів ендометрія у хворих з мікросателітною нестабільністю та метилуванням 

гена ESR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Карташова Марина Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5488 А] 

 УДК 618.14-002-007.61-07-08 

1359. Кащенко І. М. Диференційований підхід до лікування генітального 

герпесу у жінок репродуктивного віку з урахуванням цитокінового статусу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Кащенко Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, [ДУ "Ін-т урології НАМН 

України"]. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-5717 А] УДК 618.1:616.523]-08 

1360. Кліманов М. Ю. Вплив регіональної короткохвильової магнітотермії на 

ефективність хіміотерапії хворих на рак грудної залози з множинними метастазами в 

печінку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Кліманов Михайло Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

ін-т раку. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2015-5605 А] УДК 618.19-006.6-08:615.277.3 

1361. Коблош Н. Д. Оптимізація діагностики та лікування доброякісних за-

хворювань шийки матки у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Коблош Наталія Дмитрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-6906 А] УДК 618.146-006-07-08 

1362. Линдін М. С. Морфогенез інфільтративного протокового раку молочної 

залози в умовах забруднення довкілля солями важких металів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Линдін 

Микола Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. 

держ. ун-т]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. 

— [2015-5621 А] УДК 618.19-006.6-07-08:504.5 

1363. Мартинишин О. Б. Особливості функціонального стану яєчників у 

жінок різних морфотипів із синдромом полікістозних яєчників : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Мартинишин Олена Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-6824 А] УДК 618.11-006-07 

1364. Мар'янчик Н. А. Оптимізація тактики ведення пацієнток з ановуля-

торним безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мар'янчик Наталія Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-5860 А]

 УДК 618.177-036.1-06-08 

1365. Молчанова О. О. Профілактика акушерських та перинатальних усклад-

нень у жінок після екстракорпорального запліднення методом інтрацитоплазма-

тичного введення сперматозоїдів у яйцеклітину : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Молчанова 
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Олена Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. 

акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-6415 А] УДК 618.3-06-084:618.177-089.888.11-036.1 
1366. Николишин С. М. Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних 

технологій у пацієнток після різних методів оперативного лікування патології шийки 
матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Николишин Світлана Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 
2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2015-6827 А] 

 УДК 618.146-089.888.11-07 
1367. Редько Н. О. Обґрунтування методів профілактики дисфункції ендо-

метрія у жінок після різних видів органозберігаючого хірургічного лікування 
лейоміоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Редько Наталія Олександрівна ; Держ. 
установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — 
Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2015-7303 А] УДК 618.14-006.36-089.8-084 

1368. Рукомеда Н. В. Профілактика невиношування і перинатальної патології 
у жінок з лейоміомою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Рукомеда Наталія Володи-
мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2015-5888 А] УДК 618.3-06:618.14-002]-084 

1369. Рутинська Г. В. Діагностика та диференційована корекція вагінального 
дисбіозу у дівчаток препубертатного та пубертатного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Рутин-
ська Ганна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2015-6385 А] УДК 618.15-008.8-07-08-053.5/.6 

1370. Саєнко А. І. Відновлення функціональної активності ендометрія у без-
плідних жінок з невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Саєнко Алла Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. 
ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5768 А] 

 УДК 618.177-089.888.11-06:618.14-002-008 
1371. Цвігун М. В. Особливості перебігу і тактика ведення вагітності та по-

логів у жінок з оперованою шийкою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Цвігун Марина 
Віталіївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. 
наук України", [Центр. міськ. клініч. лікарня № 3 (Донецьк)]. — Київ, 2015. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2015-5555 А] 

 УДК 618.146-089:[618.2+618.4 
1372. Щербак М. О. Діагностика та лікування порушень репродуктивного здо-

ров'я у жінок з хронічними запальними хворобами органів малого таза, спричинених 
хламідіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Щербак Марія Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Ін-т 
урології НАМН України]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2015-5799 А] УДК 618.177-06:618.1-002.8:579.882]-07-08 
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1373. Язиков О. В. Оптимізація хірургічної тактики при доброякісних захво-

рюваннях молочної залози з використанням малоінвазивних і пластичних методик : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Язиков Олександр Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-5679 А] УДК 618.19-006.5-089 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

1374. Ваганов В. Є. Структуроутворююча роль вуглецевих наноструктур у 

композиційних матеріалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Ваганов Віктор Євгенович ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 38 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — [2015-7176 А] 

 УДК 620.22:678.7-022.513.2 

1375. Петасюк Г. А. Наукові основи комплексного оцінювання якості по-

рошків синтетичного алмазу та КНБ для створення абразивного інструменту : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Петасюк Григорій Андрійович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів 

ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви) 

та в тексті. — 100 пр. — [2015-6237 А] УДК 620.16-021.4:621.921.34-492.2 

На ступінь кандидата 

1376. Сорочак А. П. Тріщиностійкість і залишковий ресурс осей колісних пар 

з урахуванням структурно-механічної неоднорідності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Сорочак Андрій Петрович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-7274 А]

 УДК 620.178.3:539.43 

1377. Цисар М. О. Визначення топографічних характеристик поверхневого 

шару нових вуглецьвмісних функціональних матеріалів методом тунельної мікро-

скопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Цисар Максим Олександрович ; НАН України, Ін-т 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5791 А] УДК 620.17:669.14 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 

Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.01 Теорія та принципи машинобудування (машинознавство) 

На ступінь доктора 

1378. Ступницький В. В. Науково-прикладні основи проектування функціо-

нально-орієнтованих технологій машинобудування засобами паралельного інжи-
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нірингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.08 

"Технологія машинобуд." / Ступницький Вадим Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — 100 пр. 

— [2015-6947 А] УДК 621.01:005.8 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика  

та атомна промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

1379. Ількович В. В. Розробка науково-технічних основ додаткової програми 

контролю металу корпусу ВВЕР-1000 за допомогою зразків-свідків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. 

енергоустановки" / Ількович Віктор Васильович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

7292 А] УДК 621.039.5 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

1380. Авдєєва О. П. Об'єктно-орієнтована комплексна оптимізація проточної 

частини потужних парових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Авдєєва Олена 

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

— Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-7282 А] УДК 621.165 

1381. Марасін О. В. Розробка та дослідження пальникових пристроїв для 

спалювання біогазу в промислових котлах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Марасін Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т газу. — Київ, 2015. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6929 А] 

 УДК 621.182.23:662.767.2 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

1382. Кулик Б. І. Принципи компенсації реактивної потужності в діючих 

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

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Кулик Богдан Іванович ; 

Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-6911 А] УДК 621.3.05 

621.3.01 Загальні положення. Теорія 

На ступінь кандидата 

1383. Асмолова Л. В. Поліпшення динаміки електромеханічних систем в 

умовах зривних фрикційних автоколивань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Асмолова 

Лариса Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6683 А] 

 УДК 621.3.018.6:62-83 
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1384. Циганкова Г. А. Електромагнітне поле обертових електропровідних тіл 

дископодібної форми в електродинамічних пристроях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Циганкова 

Ганна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5670 А] 
 УДК 621.3.013 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  
та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 
магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

1385. Плюгін В. Є. Теоретичні основи об'єктно-орієнтованого проектування 
електромеханічних перетворювачів енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Плюгін Владислав 
Євгенович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (43 назви). — 100 пр. — [2015-7057 А] 

 УДК 621.314 
1386. Попов В. А. Наукові основи побудови систем електропостачання з 

джерелами розосередженої генерації за умови невизначеності інформації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, 
мережі і системи" / Попов Володимир Андрійович ; НАН України, Ін-т електроди-
наміки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2015-6378 А] УДК 621.311.1 

1387. Попович О. М. Математичні моделі, параметри та характеристики асинхрон-
них двигунів електромеханотронних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Попович Олександр 
Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—35 (33 назви). — 100 пр. — [2015-6180 А] 

 УДК 621.313.333.01 
1388. Шевченко К. Л. Розвиток теоретичних основ побудови радіовимірю-

вальних приладів з комутаційно-модуляційним перетворенням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / 
Шевченко Костянтин Леонідович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Київ. нац. ун-т тех-
нологій та дизайну]. — Вінниця, 2015. — 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—43 (85 назв). — 100 пр. — [2015-5795 А] УДК 621.317.7.08 

1389. Шевченко С. Ю. Вплив вищих гармонік напруги на вибір та експлуа-
тацію обмежувачів перенапруг для захисту систем електропостачання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Шевченко Сергій Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 
Харків, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (40 назв). — 100 пр. — [2015-
6839 А] УДК 621.311 

На ступінь кандидата 

1390. Андросюк М. С. Вдосконалення технології вирощування злитків на-
півізолюючого арсеніду галію великого діаметру : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во електрон. 
техніки" / Андросюк Максим Степанович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 
Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 21—22 (10 назв). — 80 пр. — [2015-5683 А] УДК 621.315.59:661.868.1'046.1 
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1391. Бесараб О. Б. Аналіз зон стабільності ферорезонансних процесів в 

розподільних пристроях електричних мереж високої напруги : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Бесараб Олександр Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-7004 А] УДК 621.311 

1392. Бодунов В. М. Управління режимами роботи малозавантажених елект-

ричних мереж із джерелами розподіленої генерації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Бодунов Вадим Миколайович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6884 А] 

 УДК 621.311 

1393. Городній О. М. Енергетичні показники квазірезонансних імпульсних 

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

спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Городній Олексій 

Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

5588 А] УДК 621.314.22 

1394. Димко С. С. Векторне керування асинхронними двигунами з максимі-

зацією співвідношення момент-струм статора : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Димко Сергій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6689 А] 

 УДК 621.313.332/.333 

1395. Зайченко О. А. Оптимальне керування у системі напівпровідниковий 

регулятор струму — електромагнітний сепаратор роторного типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Зайченко Олег Анатолійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-5599 А] УДК 621.316.721.032:621.313.3 

1396. Іванов В. М. Удосконалення високовольтних імпульсних трансформа-

торів з напівпровідниковими комутаторами для електротехнологічних установок : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка 

сильних електр. та магніт. полів" / Іванов Володимир Михайлович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-6904 А] УДК 621.314.2 

1397. Каплін М. І. Оптимізація системи паливозабезпечення на основі мереж-

ного подання модифікованої моделі виробничого типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / 

Каплін Микола Ігорович ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5487 А] 

 УДК 621.311:620.9 

1398. Конограй С. П. Автоматизований комплекс діагностики та неперервного 

контролю системи охолодження потужних автотрансформаторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.01 "Електр. машини й 

апарати" / Конограй Сергій Петрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. 

ун-т]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-6087 А] УДК 621.314.223.3:681.518.5 
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1399. Малогулко Ю. В. Оптимізація функціонування відновлюваних джерел 

енергії в локальних електричних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Малогулко 

Юлія Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5409 А] 

 УДК 621.311 

1400. Маньковська В. С. Резистивні перетворювачі фізичних величин на 

основі генераторів детерміновано-хаотичного сигналу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання 

електр. та магніт. величин" / Маньковська Вікторія Сергіївна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2015-6619 А] УДК 621.317.73 

1401. Немудрий І. Ю. Підвищення ефективності електромеханічної системи 

вітроелектричних установок з аеродинамічною мультиплікацією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Немудрий Ігор Юрійович ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-6367 А] УДК 621.311.245 

1402. Нечаєва Т. П. Методи та засоби прогнозування розвитку структури 

генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням екологічних 

вимог : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 

"Енерг. системи та комплекси" / Нечаєва Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т заг. 

енергетики. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-6510 А] УДК 621.311:504.5 

1403. Прокуда В. М. Енергоефективність магістрального конвеєрного транс-

порту вугільних шахт з урахуванням динаміки вантажопотоків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Прокуда Володимир Миколайович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-6938 А] УДК 621.316:622.647.2 

1404. Сілі І. І. Енергоінформаційна радіоімпульсна біотехнологія і електронні 

системи знищення шкідників картоплі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Сілі Іван Іванович ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Таврійс. держ. агротехнол. 

ун-т (Мелітополь)]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2015-5535 А] УДК 621.319.5:632.76 

1405. Степенко С. А. Системи керування коректором коефіцієнта потужності з 

квазірезонансним імпульсним перетворювачем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Степенко Сергій Анатолійович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5541 А] 

 УДК 621.314.1 

1406. Стрєбєжєв В. В. Оптичні і фотоелектричні елементи інфрачервоного 

діапазону на основі монокристалів і шарів In4Se3, In4Te3 та CdSb : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 

Стрєбєжєв Володимир Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — 

[2015-5781 А] УДК 621.315.592 
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1407. Федоша Д. В. Розвиток метода формування структури систем цехового 

електропостачання радіальної топології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Федоша Денис 

Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5550 А] 

 УДК 621.316.11 

1408. Цивінський С. С. Удосконалення конструкцій демпферних систем ро-
торів 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. — [2015-5431 А] УДК 621.313.322 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

1409. Федоренко А. О. Електрохімічний синтез титану(ІІІ) сульфату у техно-

логії виробництва титану(IV) оксиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Федоренко Андрій Олександрович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 
Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (26 назв). — 100 пр. — [2015-

5664 А] УДК 621.357.2:661.882 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

1410. Крижановський В. В. Методи підвищення шумових та енергетичних 
параметрів надвисокочастотних аналогових інтегральних схем з ключовими режи-
мами роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Крижановський Володимир 
Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Донец. нац. ун-т]. — Харків, 
2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6910 А]
 УДК 621.375.1 

1411. Шарабура О. М. Дифракція осесиметричних електромагнітних хвиль на 
металевих біконічних поверхнях з краями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Шарабура Олексій Михайло-
вич ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Фіз.-мех. ін-т 
ім. Г. В. Карпенка]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6035 А] УДК 621.371.334 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

1412. Аль-Мзіраві А. М. Л. Підвищення просторового та температурного 
розділення медичних тепловізорів на мікроболометричній матриці : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.07 "Оптич. прилади та 
системи" / Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — 
[2015-6842 А] УДК 621.384.3 
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1413. Зубко Є. І. Технологія виготовлення контактних систем монокриста-

лічних кремнієвих сонячних елементів на пористому кремнії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та 

вир-во електрон. техніки" / Зубко Євгенія Іванівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Ми-

хайла Остроградського, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Кременчук (Полтав. обл.), 
2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 80 пр. — [2015-5711 А]

 УДК 621.383.51:669.782 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь кандидата 

1414. Бешлей М. І. Підвищення якості обслуговування пріоритетного трафіку 

реального часу у вузлах мультисервісної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Бешлей Микола Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (40 назв). — 150 пр. — [2015-5448 А]
 УДК 621.39 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

1415. Стрілкова Т. О. Розвиток теорії стохастико-детермінованої обробки 
сигналів та її застосування при удосконаленні оптико-електронних систем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та 

телевіз. системи" / Стрілкова Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Харків, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — 
[2015-6946 А] УДК 621.391.837 

На ступінь кандидата 

1416. Мавріна М. О. Методи і засоби контролю, діагностики та корекції 
помилок пристроїв обробки даних на основі класу лишків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Мавріна Марина Олексіївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2015-6916 А] УДК 621.391 

1417. Плесканка Н. М. Моделі та алгоритми буферизації мультисервісного 

трафіку у телекомунікаційних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Плесканка 
Назарій Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 150 пр. — [2015-5878 А]

 УДК 621.391 

621.395 Телефонія 

На ступінь кандидата 

1418. Максимюк Т. А. Підвищення енергетичної та спектральної ефективності 

гетерогенних мереж мобільного зв'язку п'ятого покоління : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Максимюк Тарас Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—19 (42 назви). — 150 пр. — [2015-5857 А]

 УДК 621.395.721.5 
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621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

1419. Поздняков Є. К. Методи визначення координат у багатопозиційних 

пасивних комплексах з використанням надлишкової інформації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Поздняков Євген Костянтинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. по-

літехн. ін-т", [Ін-т приклад. математики і механіки НАНУ]. — Київ, 2015. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2015-7256 А] 

 УДК 621.396.96:004.9 

1420. Яремко О. М. Моделі та алгоритми управління параметрами радіоканалу 

в системах мобільного зв'язку з урахуванням локалізації абонентського наванта-

ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 

"Телекомунікац. системи та мережі" / Яремко Олег Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 150 пр. 

— [2015-5920 А] УДК 621.396 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь доктора 

1421. Бойко Ю. М. Розвиток теоретичних засад та методів підвищення за-

вадостійкості і синхронізації у супутникових телекомунікаційних системах передачі 

інформації на етапі проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Бойко Юлій 

Миколайович ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 

41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2015-6808 А]

 УДК 621.397.444 

На ступінь кандидата 

1422. Арус К. М. Потокові моделі та метод багатоадресної та відмовостійкої 

маршрутизації в мультисервісних телекомунікаційних мережах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Арус Кінан Мохамад ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2015-7042 А] 

 УДК 621.397.743 

1423. Маркіна О. М. Вдосконалення телевізійної вимірювальної системи для 

визначення геометричних розмірів топологічних елементів типу шкал та сіток : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади 

та методи вимірювання мех. величин" / Маркіна Ольга Миколаївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-6754 А] УДК 621.397.08 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

1424. Беліменко С. С. Удосконалення конструктивних та режимних параметрів 

твердотільних електротеплоакумуляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 
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Беліменко Сергій Сергійович ; Нац. металург. акад. України, [Дніпропетров. нац. ун-т 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2015-6328 А] 

 УДК 621.43.016.044.7 

1425. Зеленський Р. Л. Підвищення точності визначення динамічних характе-

ристик газотурбінних двигунів з урахуванням прогріву конструкційних елементів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни 

та енерг. установки" / Зеленський Роман Леонідович ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6296 А] 

 УДК 621.452.3.02 

1426. Кахраі К. А. Визначення вібраційних напружень у високонагрітих де-

талях газотурбінних двигунів з використанням високотемпературних плівкових 

тензорезисторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Кахраі Камбіз Аманалах ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6456 А] 

 УДК 621.438.011 

1427. Мінко О. М. Функціональний взаємозв'язок масогабаритних показників 

конструкційних частин турбогенератора з електромагнітними навантаженнями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. 

машини й апарати" / Мінко Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (30 назв). 

— 100 пр. — [2015-6920 А] УДК 621.438-135 

1428. Овчинніков О. О. Покращення показників високообертового автомо-

більного дизеля шляхом раціонального управління паливоподачею : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Овчинніков Олексій Олександрович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, 

[Держ. підприємство "Харків. конструктор. бюро з двигунобудування" Держ. 

концерну "Укроборонпром"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — [2015-7300 А] УДК 621.43.05:629.33 

621.5 Пневматична енергетика: машини  

та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

1429. Кузнецов В. В. Теоретичний аналіз характеристик газових холодильних 

машин при помірних температурах охолодження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 

системи кондиціювання" / Кузнецов Віталій Владиславович ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2015. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-6224 А] УДК 621.59 

1430. Лук'янов М. М. Вивчення перспектив застосування нанотехнологій у 

побутовій холодильній техніці : (теплофіз. експеримент, моделювання, екол.-енерг. 

аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 

"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Лук'янов Микола Миколайович ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (10 назв) та в підрядк. прим. — 80 пр. — [2015-5983 А] 

 УДК 621.56/.59:620.3 
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1431. Фесенко К. В. Метод розрахунково-теоретичного дослідження структури 
течії та характеристик ступенів відцентрових нагнітачів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / 
Фесенко Ксенія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2015. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-
5666 А] УДК 621.515.01 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

1432. Віштак І. В. Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок 
оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Віштак Інна 
Вікторівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2015. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6645 А] 

 УДК 621.646.02 
1433. Криштоп І. В. Удосконалений відвідний пристрій вільновихрового на-

соса з покращеними гідравлічними показниками : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоаг-
регати" / Криштоп Ігор Володимирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6094 А] 

 УДК 621.65 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

1434. Васильків В. В. Розвиток науково-прикладних основ розроблення техно-
логій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія 
машинобуд." / Васильків Василь Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2015. — 44, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—42 (114 назв). — 130 пр. — [2015-6059 А] 

 УДК 621.7.04 
1435. Жерносєков А. М. Підвищення ефективності зварювальних процесів 

шляхом застосування спеціалізованих імпульсних дій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 
технології" / Жерносєков Анатолій Максимович ; НАН України, Ін-т електро-
зварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 
(30 назв). — 130 пр. — [2015-6857 А] УДК 621.791.7 

1436. Крикент І. В. Математичне моделювання фізичних процесів при зварю-
ванні неплавким електродом та дуговій обробці металу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 
технології" / Крикент Ігор Валентинович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. — Київ, 2015. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (34 назви). — 
130 пр. — [2015-6093 А] УДК 621.791.75.01:519.87 

На ступінь кандидата 

1437. Бобров М. М. Підвищення фізико-механічних властивостей електро-

дугових та плазмових покриттів електроімпульсною дією на гетерофазний 
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високотемпературний струмінь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Бобров Максим 

Миколайович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 

2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2015-7005 А]

 УДК 621.793.7 

1438. Задорожнюк О. М. Структура, фазовий склад та здатність до зварювання 

титанових сплавів з дисперсійним зміцненням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Задорожнюк Оксана 

Михайлівна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2015. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 140 пр. — [2015-7204 А] 

 УДК 621.791.011:620.163.3 
1439. Зелінська О. В. Підвищення ефективності процесів формоутворення 

заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним 

приводом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 

"Процеси та машини оброб. тиском" / Зелінська Оксана Владиславівна ; Вінниц. нац. 
техн. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5834 А] УДК 621.777.2.01-82 

1440. Зусін А. М. Розробка наплавлювальних матеріалів та технології наплав-

лення металу з метастабільним аустенітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Зусін 
Антон Михайлович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-

5961 А] УДК 621.791.04:669-138 

1441. Лабарткава О. В. Оптимізація конструкції і технології паяння метало-
керамічних гермовводів на основі аналізу термодеформаційних процесів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та 

спорідн. процеси і технології" / Лабарткава Олександр Володимирович ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2015. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (29 назв). — 100 пр. — [2015-7020 А] УДК 621.791 
1442. Лендєл І. В. Дугове наплавлення в вуглекислому газі з імпульсною по-

дачею електродного дроту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Лендєл Іван 

Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 
2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 130 пр. — 

[2015-6823 А] УДК 621.791.75 

1443. Ліуш Ю. Б. Удосконалення конструкції і режимів роботи газових камер-

них печей задля підвищення їх енергоефективності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-

гетика" / Ліуш Юлія Борисівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. 

— Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-6665 А] УДК 621.783.24 

1444. Мірзов І. В. Напружено-деформований стан внутрішньокорпусних 
пристроїв реактора ВВЕР-1000 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Мірзов Ігор 

Віталійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2015. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 120 пр. — 
[2015-7242 А] УДК 621.791:539.3:621.039.53 

1445. Міськов В. П. Інерційний вібропрес-молот з електрогідравлічною сис-

темою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з по-
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рошкових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Міськов Вадим Петрович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5867 А] УДК 621.762.06-523.3 

1446. Молтасов А. В. Розробка методів розрахунку силових параметрів 

контактного стикового зварювання кільцевих виробів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Молтасов Андрій Валерійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 

ім. Є. О. Патона. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

110 пр. — [2015-6825 А] УДК 621.791/.792 

1447. Сімутєнков І. В. Розробка технології автоматичного наплавлення під 

флюсом конструкційних сталей з високочастотними коливаннями електрода : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 

та спорідн. процеси і технології" / Сімутєнков Іван Вікторович ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2015-7027 А] УДК 621.791.92 

1448. Щербаков С. В. Удосконалення технології виготовлення складених 

виробів застосуванням локального джерела нагріву : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Щербаков Сергій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. 

ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 27 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 22—24 (25 назв). — 100 пр. — [2015-6040 А] УДК 621.791.015 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 

1449. Полуян А. В. Параметричний синтез енергоощадного багатомасового 

ланцюгового привода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Полуян Анатолій Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (32 назви). — 120 пр. — [2015-7059 А] 

 УДК 621.85.055 

1450. Равенець Л. М. Підвищення ефективності технології шліфування кілець 

роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 

Равенець Леся Миколаївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5423 А] 

 УДК 621.822.8 

1451. Сапіга В. В. Забезпечення роботоздатності суднового валопроводу при 

обводнюванні мастила в підшипниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Сапіга Вячеслав Володи-

мирович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-6183 А] УДК 621.822.173 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

1452. Бейгул В. О. Обґрунтування раціональних параметрів підйомно-зчеплю-

вальних пристроїв буксировщиків кар'єрних автосамоскидів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Бейгул 
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Всеволод Олегович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 

[Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6485 А] УДК 621.878.4:539.4 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 

1453. Воронін С. В. Трібофізичні основи забезпечення мастильної здатності 
рідкокристалічних присадок до базових олив : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Воронін 
Сергій Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Укр. держ. ун-т залізн. трансп.]. — 
Хмельницький, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 100 пр. 
— [2015-6163 А] УДК 621.892.8.012.2 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

1454. Охріменко О. А. Загальні основи теорії проектування черв'ячних фрез : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Охріменко Олександр Анатолійович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 36—39 (33 назви). — 100 пр. — [2015-7253 А] УДК 621.914.6.01 

1455. Явтушенко О. В. Розвиток теоретичних основ методів розрахунку і 
проектування систем кривошипних пресів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Явтушенко 
Олександр Вікторович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2015. — 
39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (61 назва). — 100 пр. — [2015-5438 А] 

 УДК 621.974 

На ступінь кандидата 

1456. Клименко С. А. Підвищення стійкості інструментів із полікристалічного 
кубічного нітриду бору при точінні загартованих сталей застосуванням покриття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Клименко Сергій Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-5968 А] 

 УДК 621.941.02:661.8'041'061-996.1 
1457. Нагорний В. В. Контроль динамічної поведінки металообробних техно-

логічних систем та метод визначення їх ресурсу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Нагорний 
Володимир В'ячеславович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-6119 А] УДК 621.9.08 

1458. Савченко-Перерва М. Ю. Удосконалення вихрових апаратів для інтен-
сифікації процесу вловлення пилоподібних продуктів в харчовій промисловості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та 
обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Савченко-Перерва Марина 
Юріївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — 
Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 150 пр. — [2015-
6387 А] УДК 621.928.93:663/664 
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622 Гірнича справа 

На ступінь доктора 

1459. Прядко Н. С. Розвиток теорії тонкого подрібнення корисних копалин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення 

корис. копалин" / Прядко Наталія Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Ін-т техн. 

механіки НАН України і Держ. косм. агенції України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв). — 100 пр. — [2015-6313 А] 

 УДК 622.06 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка родовищ 

корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

1460. Виноградова О. П. Руйнування гірських порід інструментом з функціо-

нальними елементами із композиційних алмазовмісних матеріалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Виноградова Олена Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6925 А] УДК 622.24.051 

1461. Малихін О. В. Обґрунтування параметрів кріпильної системи виробок, 

що повторно використовуються, при розробці вугільних пластів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ 

корис. копалин" / Малихін Олександр Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

120 пр. — [2015-6980 А] УДК 622.281.7.023.4 

1462. Петруняк В. Я. Удосконалення методів інтерпретації результатів гідро-

динамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розроб. 

нафт. та газ. родовищ" / Петруняк Володимир Ярославович ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6935 А] УДК 622.276.21:622.14 

1463. Попович В. Я. Підвищення ефективності експлуатації верстатів-гойда-

лок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 

"Машини нафт. та газ. пром-сті" / Попович Василь Ярославович ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-5522 А] УДК 622.276.05 

1464. Роєнко К. В. Технологічні аспекти агрегативної нестабільності нафтових 

сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 

"Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Роєнко Катерина Володи-

мирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — 

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

5763 А] УДК 622.276.3 

1465. Ширін А. Л. Обґрунтування технологічних параметрів проведення виїмко-

вих виробок зі складною гіпсометрією пластів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. ко-

палин" / Ширін Артем Леонідович ; Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 

2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2015-6638 А] 

 УДК 622.268.4:625.5]:519.876.2 
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622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

622.33 Добування твердих корисних копалин  

органічного походження 

На ступінь кандидата 

1466. Клюєв Е. С. Обґрунтування параметрів теплової дії на тверду вуглеце-

вмісну сировину в геотехнологіях її розробки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Клюєв Едуард 

Сергійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-7052 А] УДК 622.33:622.278 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

1467. Банахевич Р. Ю. Розроблення методу діагностування скупчень у по-

рожнинах лінійної частини магістральних газопроводів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазо-

сховища" / Банахевич Роман Юрійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 

— Івано-Франківськ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(28 назв). — 100 пр. — [2015-5446 А] УДК 622.692.4 

1468. Крівда В. В. Обґрунтування раціональних параметрів систем розробки 

глибоких залізорудних кар'єрів при застосуванні автосамоскидів вдосконаленої 

конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 

"Відкрита розроб. родовищ [корис. копалин]" / Крівда Віталій Валерійович ; Держ. 

ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2015-6536 А] 

 УДК 622.693.4:621.878.4 

1469. Номеровський Д. А. Обґрунтування методів розрахунку параметрів 

крутопохилих конвеєрів при транспортуванні великошматкових вантажів на гір-

ничих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Номеровський Денис Анатолійович ; НАН України, 

Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 115 пр. — [2015-5873 А] 

 УДК 622.647 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

1470. Моркляник Б. В. Закономірності деформування геомеханічної системи 

"фундамент — ґрунтовий масив" в зоні дії колектора теплового насоса : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Моркляник Богдан Васильович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2015-6758 А] УДК 622.831.3:621.184.25 
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1471. Хоменко О. Є. Геоенергетичні основи розробки рудних родовищ : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. 

родовищ корис. копалин" / Хоменко Олег Євгенович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (73 назви). — 

100 пр. — [2015-6714 А] УДК 622.831.2 

На ступінь кандидата 

1472. Євстратенко Л. І. Підвищення ефективності вентиляції рудників Крив-

басу з аероактивними зонами обвалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Євстратенко Лілія Ігорівна ; Держ. 

ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-7014 А] 

 УДК 622.82:622.451](477.6) 

1473. Прохорець Л. В. Розвиток методу ударного імпульсу для експрес-

контролю міцності гірських порід та елементів геокомпозитних конструкцій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і 

гірн. механіка" / Прохорець Лілія Вікторівна ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-7060 А] УДК 622.83.023.2 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

1474. Ватуля Г. Л. Розрахунок і проектування комбінованих та сталебетонних 

конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ватуля Гліб Леонідович ; Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп. — Харків, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 (67 назв). — 

100 пр. — [2015-6728 А] УДК 624.014.2.072.33 

На ступінь кандидата 

1475. Баранова Г. О. Тонкостінні конструкції типу "больверк", взаємодіючі з 

ґрунтом, що армирований геотекстильним матеріалом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Баранова Ганна Олександрівна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5805 А] 

 УДК 624.012.45 

1476. Бояджі А. О. Міцність та деформативність комбінованих арочних конст-

рукцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Бояджі Андрій Олександрович ; Одес. держ. 

акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-6284 А] УДК 624.016.072.221 

1477. Васильєв О. Ю. Довговічність пласких та просторових наскрізних де-

рев'яних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Васильєв Олександр Юрійо-

вич ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6162 А] 

 УДК 624.011.1 
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1478. Гічко В. В. Розрахунок стійкості гнучких залізобетонних стійок за 
деформаційним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гічко Віталій Вікторович ; 
М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, [Держ. підприємство 
"Держ. НДІ буд. конструкцій"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2015-5945 А] УДК 624.012.45.042 

1479. Головко Д. В. Напружено-деформований стан сталебетонних пустотних 
плит перекриття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Головко Денис Валерійович ; 
Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (10 назв). — 110 пр. — [2015-5583 А] 

 УДК 624.012.45.073.5:624.042 
1480. Демченко О. В. Напружено-деформований стан центрально стиснутих 

трубобетонних елементів із ядрами з високоміцних бетонів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Демченко Оксана Володимирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-6901 А] УДК 624.012.44.048 

1481. Ігнатенко А. В. Напружено-деформований стан сталебетонних конст-
рукцій при термосилових впливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ігнатенко Андрій 
Васильович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — 
Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2015-
5837 А] УДК 624.012.45 

1482. Макаров А. В. Динамічні розрахунки, випробування та діагностика ста-
левих конструкцій великопрогонових мостових перевантажувачів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Макаров Андрій Віталійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. 
буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5735 А] 

 УДК 624.014.2.042:624.21.09 
1483. Малахов В. В. Міцність та деформативність збірно-монолітних залізо-

бетонних стиків при статичних та динамічних навантаженнях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Малахов Віктор Валерійович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. 
— Одеса, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2015-
6362 А] УДК 624.012.45.042 

1484. Орешковіч М. Напружено-деформований стан та міцність пошкоджених 
стиснених залізобетонних елементів круглого перерізу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Орешковіч Матія ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 
2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6828 А]
 УДК 624.012.45 

1485. Пашинський В. В. Температурні кліматичні впливи на несучі конструк-
ції будівель і споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пашинський Віктор 
Вікторович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5419 А] 

 УДК 624.042.5 
1486. Сопільняк А. М. Міцність та тріщиностійкість тришарових залізо-

бетонних стінових панелей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Сопільняк Артем 

Михайлович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 

Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. 

— [2015-7065 А] УДК 624.012.45.046 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

1487. Александрович В. А. Вібростійкість піщаних основ фундаментів машин 
з динамічними навантаженнями, підпорядкованими гармонійному закону : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і 
фундаменти" / Александрович Вадим Анатолійович ; Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — 
Полтава, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2015-
6841 А] УДК 624.131.1 

1488. Веденісов А. В. Ґрунтоцементні розділювальні екрани для захисту існую-
чих споруд від впливу новобудов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Веденісов Андрій Васильович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6924 А] УДК 624.154:624.138.2 

1489. Новицький О. П. Віброармовані ґрунтоцементні палі виготовлені за 
бурозмішувальним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Новицький Олександр Павлович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Полтава, 
2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 120 пр. — [2015-6865 А]
 УДК 624.154:624.138.2 

624.21/.8 Конструювання (спорудження) мостів.  
Мостові конструкції 

На ступінь кандидата 

1490. Горбатюк Ю. М. Удосконалення конструкції та моделей розрахунку 
напружено-деформованого стану наплавних мостів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Горбатюк Юрій Миколайович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архітектури", [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — 
Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — [2015-
7190 А] УДК 624.87.042/.044 

1491. Краснов С. М. Удосконалення системи прольотних будов пішохідних 
мостів при динамічному впливі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Краснов Сергій Мико-
лайович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. 
— Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — 
[2015-5726 А] УДК 624.21.09 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

1492. Буряк С. Ю. Удосконалення технології обслуговування централізованих 

стрілок з електроприводом змінного струму в умовах експлуатації : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Буряк Сергій Юрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5816 А] УДК 625.151.8.08:621.332.5 
1493. Маркуль Р. В. Розробка технології контролю та утримання залізничної 

колії із скріпленням типу КПП-5 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Маркуль Руслан Володимирович ; Дніпро-
петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 
25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6620 А]
 УДК 625.172:625.143.5 

1494. Осовик В. М. Підвищення ефективності експлуатації парків електричних 
двигунів залізничних стрілочних переводів з урахуванням стану інфраструктури : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуа-
тація та ремонт засобів трансп." / Осовик Володимир Миколайович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6985 А]
 УДК 625.151.3.08 

1495. Стьожка В. В. Удосконалення методу розрахунку дренажних систем 
мілкого закладення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Стьожка Віталій Володимирович ; 
Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2015-7277 А] УДК 625.123 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  
і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

1496. Колпакова О. А. Обґрунтування біологічної очистки стічних вод від 
органічних забруднень на краплинних біофільтрах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Колпакова 
Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6458 А] 

 УДК 628.353.13 
1497. Кулікова Д. В. Зниження рівня екологічної небезпеки скиду забрудненої 

шахтної води в водойми на основі її ефективного очищення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кулікова 
Дар'я Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6579 А] 

 УДК 628.19:622.5]:502.174 
1498. Лисенко О. М. Ефективність управління теплоспоживанням адміністра-

тивної будівлі при використанні індивідуального теплового пункту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Лисенко Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т техн. тепло-
фізики. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. 
— [2015-6102 А] УДК 628.81 

1499. Осипенко В. О. Розробка фізико-хімічних основ процесів екологічно 
сприятливого мембранного очищення нітратвмісних вод : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Осипенко Віра 
Олегівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — 
Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-
6932 А] УДК 628.161.2:546.175 
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629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

1500. Бакалець Д. В. Удосконалення ремонту рамних конструкцій засобів 

транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 

"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Бакалець Дмитро Віталійович ; Нац. 

трансп. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6325 А] УДК 629.3.023.15.083.7 

1501. Галущак Д. О. Поліпшення економічних та екологічних показників 

автомобілів використанням біодизельного палива : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Галущак Дмитро 

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

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6210 А] 

 УДК 629.33.063.6:620.925 

1502. Дембіцький В. М. Підвищення ефективності системи рекуперації енергії 

колісних транспортних засобів з електричним приводом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Дембіцький 

Валерій Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Львів, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

7325 А] УДК 629.33.017 

1503. Кравчук П. М. Розрахункове визначення гальмівної ефективності 

колісних транспортних засобів під час сертифікації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Кравчук Павло 

Миколайович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6411 А] УДК 629.3.017.5 

1504. Куций П. В. Поліпшення експлуатаційних показників транспортних 

засобів в неусталених режимах оптимізацією способу регулювання дизелів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та 

ремонт засобів трансп." / Куций Петро Вікторович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-5403 А] 

 УДК 629.3.07 

1505. Наглюк М. І. Діагностування охолоджуючих рідин автомобільних 

двигунів за енергетичним параметром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Наглюк 

Михайло Іванович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-5635 А] 

 УДК 629.3.03.08 

1506. Холодов М. П. Удосконалення методів розрахунку динаміки гальму-

вання колісних тракторів та тракторних поїздів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Холодов Михай-

ло Павлович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6031 А] 

 УДК 629.3.017.5 

1507. Щиголєва С. О. Удосконалення способів зовнішнього рихтування стале-

вих кузовних панелей автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Щиголєва 
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Світлана Олександрівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5677 А] 

 УДК 629.33.023.15 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь кандидата 

1508. Балійчук О. Ю. Підвищення терміну служби допоміжних машин елект-
ропоїздів змінного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Балійчук Олексій Юрійович ; Дніпропетров. нац. 
ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 28 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 23—24 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6521 А] 

 УДК 629.423.064 
1509. Ільчишин В. М. Підвищення надійності буксових вузлів критих універ-

сальних вагонів в умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Ільчишин 
Василь Михайлович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5714 А] УДК 629.4.027.11 

1510. Ящук К. І. Підвищення надійності системи автоблокування в умовах 
впливу високих рівнів тягових струмів та потужних імпульсних завад : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Ящук Катерина Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(29 назв). — 100 пр. — [2015-5800 А] УДК 629.4.03:621.316.91 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

1511. Доронін В. В. Методи підвищення ефективності експлуатації водного 
транспорту засобами електронно-картографічної інтелектуалізації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Доронін Володимир Васильович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. 
ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22 (10 назв). — 100 пр. — [2015-7289 А] УДК 629.5.066 

1512. Єгоров О. Г. Вибір оптимальних характеристик составних суден і барже-
буксирних составів змішаного плавання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Єгоров Олек-
сандр Геннадійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Одес. нац. 
мор. ун-т]. — Миколаїв, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (27 назв). — 
150 пр. — [2015-7094 А] УДК 629.542.017 

1513. Зуєв С. В. Підвищення ефективності роботи земснаряда при видобуванні 
мулистих і піщаних ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Зуєв Сергій 
Васильович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(9 назв). — 100 пр. — [2015-6167 А] УДК 629.563.424.016 

1514. Крептюк А. В. Раціональне проектування тороїдальних корпусів із 
композиційних матеріалів для підводних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / 
Крептюк Антоніна Вікторівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. 
— Миколаїв, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2015-6978 А] УДК 629.584.01 
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629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

1515. Бойко Г. В. Хвильове співпадання і похибки поплавкового гіроскопа на 
резонансному рівні за гіперзвукового руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. системи" / Бойко Галина 
Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6923 А] 

 УДК 629.7.05:534.83 
1516. Харченко М. Є. Синтез раціональних конструктивно-технологічних 

рішень вуглепластикових форморозміростабільних конструкцій космічного призна-
чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 
"Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Харченко Максим Євгено-
вич ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 
(29 назв). — 100 пр. — [2015-6267 А] УДК 629.7.01.023 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  
господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

1517. Лавний В. В. Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних дерево-
станів на вітровальних ділянках Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Лавний 
Василь Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2015. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2015-6100 А] 

 УДК 630*18:630*231](477) 

На ступінь кандидата 

1518. Гончар В. М. Лісівничі засади формування високопродуктивних березо-
во-соснових деревостанів Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Гончар 
Володимир Миколайович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2015. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-5947 А] 

 УДК 630*23(477.41/.42-15) 
1519. Гудима В. М. Лісівничо-селекційні засади відтворення ялинових лісо-

станів на північно-східному мегасхилі Українських Карпат : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 "Ліс. культури та фіто-
меліорація" / Гудима Вікторія Мирославівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т 
України", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2015. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2015-6070 А]
 УДК 630*232:582.475.3](477) 

1520. Регуш Н. В. Структура різновікових букових лісів південно-західного 
мегасхилу Українських Карпат та особливості їх таксації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпоряд. і ліс. таксація" / Регуш 
Наталія Василівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-6139 А] 

 УДК 630*5:582.623](477.87) 
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1521. Юник Т. Р. Культивована дендрофлора хвойних на північно-східному 

мегасхилі Українських Карпат: стан та використання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 

Юник Тарас Ростиславович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Укр. НДІ 

гір. лісівництва ім. П. С. Пастернака, Держ. агентство ліс. ресурсів України та НАН 

України]. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-6280 А] УДК 630*17(477.8) 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

1522. Бондарєва Ю. О. Управління діловою активністю сільськогосподар-

ських підприємств в умовах радіаційного забруднення : автореф. дис. на здобуття 

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

ми" / Бондарєва Юлія Олександрівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6444 А]

 УДК 631.15:504.5 

1523. Захарова Д. С. Ефективність виробництва органічної продукції сільсько-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Захарова Дарина 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6570 А] 

 УДК 631.155 

1524. Костирко А. Г. Формування і використання фінансового потенціалу 

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

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

Георгіївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 19—22 (28 назв). — 100 пр. — [2015-5493 А] УДК 631.162 

1525. Кравчук А. О. Управління розвитком діяльності суб'єктів сільського 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кравчук Алла Олексіївна ; Чернігів. 

нац. технол. ун-т, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6577 А] 

 УДК 631.15:338.48 

1526. Ксьонова О. В. Економічна та соціальна ефективність виробництва 

продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здо-

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

приємствами" / Ксьонова Олена Валеріївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 

110 пр. — [2015-6748 А] УДК 631.15:636 

1527. Кузнецова Ю. А. Розвиток маркетингу інновацій аграрних підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Кузнецова Юлія Анатоліївна ; Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва, [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 110 пр. — [2015-6578 А] УДК 631.17.027 

1528. Лапін А. В. Інформаційне забезпечення вертикальної інтеграції під-

приємств аграрного сектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лапін Андрій Валерійо-

вич ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6461 А] УДК 631.145:004 

1529. Муравський О. А. Формування і використання оборотних коштів 

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

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

Олексій Андрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6541 А]

 УДК 631.162:657.42 

1530. Найда І. С. Розвиток аграрних підприємств на засадах соціоекономіки : 

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

та упр. підприємствами" / Найда Ірина Станіславівна ; Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5513 А] 

 УДК 631.11:332.012.2 

1531. Прокопець Л. В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогоспо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Прокопець Людмила Володи-

мирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 1 40 пр. — 

[2015-6134 А] УДК 631.11:005.343 

1532. Синиця О. С. Економічна ефективність використання енергетичних 

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

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

Синиця Олександр Сергійович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-5424 А] УДК 631.172:621.31 

1533. Терен Г. М. Аналіз ліквідності сільськогосподарських підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Терен Галина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

5897 А] УДК 631.162 

1534. Шарапа О. М. Організаційно-економічні засади формування збутової 

політики сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Шарапа Ольга Миколаївна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки"]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (26 назв). — 130 пр. — [2015-7038 А] УДК 631.11:658.82 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

1535. Васильчук О. Ю. Обґрунтування параметрів ножового укладача труб 

тепличних господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Васильчук Олександр 

Юрійович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-

вання]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-6886 А] УДК 631.3:631.234 
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1536. Знайдюк В. Г. Підвищення динамічної стабільності молотильних систем 

зернозбиральних комбайнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Знайдюк Василь 

Григорович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-7127 А] 

 УДК 631.354 

1537. Зоря М. В. Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи 

комбінованого знаряддя для борозенно-смугового посіву кукурудзи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Зоря Михайло Віталійович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. 

— Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-5480 А] УДК 631.331:631.319.2 

1538. Семенцов В. В. Обґрунтування параметрів процесу та розробка конст-

рукції дозатора преміксів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Семенцов Віталій 

Володимирович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7144 А] 

 УДК 631.363 

1539. Хессро М. Х. Х. Обґрунтування параметрів процесу вібросепарації го-

роху на деках з криволінійними робочими поверхнями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-7155 А] УДК 631.362.3 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

1540. Чабанюк Я. В. Науково-методичне обґрунтування біодіагностики 

ґрунтів агроекосистем Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Чабанюк Ярослав Васильович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (71 назва). — 100 пр. — [2015-6556 А] 

 УДК 631.427:631.95](292.485:477) 

На ступінь кандидата 

1541. Кириченко А. В. Трансформація сполук фосфору у сірому лісовому 

ґрунті за різних систем удобрення культур польової сівозміни в Правобережному 

Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 

"Агрохімія" / Кириченко Андрій Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Нац. наук. 

центр "Ін-т землеробства НААН"]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5719 А] 

 УДК 631.416.2:631.8](477) 

1542. Семащук Р. Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного 

Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 

"Біогеографія та географія ґрунтів" / Семащук Роман Богданович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-7267 А] УДК 631.445.8:631.417.2](477.44) 
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631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

1543. Шевченко М. В. Наукові основи систем обробітку ґрунту в польових 
сівозмінах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Шевченко Микола 
Вікторович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-
кучаєва]. — Дніпропетровськ, 2015. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—38 (62 назви). — 150 пр. — [2015-5433 А] 

 УДК 631.51:631.582](292.485:477.5) 

На ступінь кандидата 

1544. Бабушкіна Т. В. Селекційна цінність зразків генофонду пшениці м'якої 
ярої за комплексною стійкістю до хвороб і шкідників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Бабушкіна 
Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). 
— 100 пр. — [2015-5444 А] УДК 631.527:633.1 

1545. Бойчук О. В. Вплив обробітку ґрунту на його родючість та продуктив-
ність короткоротаційної плодозмінної сівозміни Правобережного Лісостепу Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 
землеробство" / Бойчук Олег Віталійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України, [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків НААН]. — Київ, 2015. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2015-6488 А] 

 УДК 631.51+631.582](292.485:477) 
1546. Бугайов В. В. Особливості проростання та зберігання насіння малопо-

ширених видів злакових багаторічних трав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Бугайов Віктор Васильо-
вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків, [Ін-т 
кормів та сіл. госп-ва Поділля НААН]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5691 А] УДК 631.53.01:633.2 

1547. Кобиренко Ю. О. Поверхневе поліпшення низинних лук всіванням ба-
гаторічних бобових трав в умовах Лісостепу Західного : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / 
Кобиренко Юлія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 
"Ін-т землеробства НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Київ, 2015. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5969 А] 

 УДК 631.582:633.2(477.4) 
1548. Маренюк О. Б. Селекційно-генетична оцінка вихідного матеріалу 

ячменю ярого в умовах підвищеної кислотності ґрунтів Правобережного Лісостепу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 
насінництво" / Маренюк Олександр Борисович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
біоенерг. культур і цукр. буряків, [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля]. — Київ, 2015. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5738 А] 

 УДК 631.527:633.16:631.415(292.485:477.4) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

1549. Герус А. В. Удосконалення моніторингу якості поверхневих вод мето-

дами моделювання поширення забруднень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Герус Андрій Васильович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-6892 А] УДК 631.6.02 

1550. Петренко Ю. М. Продуктивність очеретянки звичайної залежно від 

водного режиму та удобрення на осушуваних торфових ґрунтах Лісостепу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Петренко Юрій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і 

меліорації, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6934 А] 

 УДК 631.617:631.816](292.485) 

1551. Поберезніченко О. Ю. Удосконалення технології водопостачання під-

приємств АПК з підземних джерел : (у басейні р. Ірпінь) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Поберезніченко 

Ольга Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — 

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

6829 А] УДК 631.67:628.112.23 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь доктора 

1552. Демиденко О. В. Відтворення родючості чорноземів типових Лівобе-

режного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Демиденко Олександр 

Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (58 назв). — 120 пр. — [2015-7196 А] 

 УДК 631.8:631.445.4(292.485:477) 

На ступінь кандидата 

1553. Круподеря Ю. О. Діагностика та заходи поліпшення сіркового живлення 

пшениці озимої на чорноземах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Круподеря 

Юлія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2015. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5848 А] 

 УДК 631.811:546.22]:633.11"324"(292.485:477) 

1554. Повх О. В. Ефективність застосування органічних добрив та мікро-

біологічних препаратів під овочеві культури в умовах спеціальних сировинних зон 

Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Повх Ольга Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — 

Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

6704 А] УДК 631.86:635](477.41/.42) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

1555. Лопотич Н. Я. Екобезпечні способи раціонального використання при-

родних ресурсів гірської частини Львівщини : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Лопотич Наталія Ярославівна ; 

Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-5981 А] УДК 631.95:502.171](477.83)(23.0) 
1556. Носкова О. Ю. Агроекологічне обґрунтування вирощування люцерни 

при веденні органічного землеробства в умовах Присивашшя : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Носкова Ольга 
Юріївна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Херсон. держ. аграр. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2015-5747 А] УДК 631.95:633.31:631.147 

1557. Сальнікова А. В. Науково-організаційні засади органічного виробництва 
продукції рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Сальнікова Анна Валеріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 
(28 назв). — 100 пр. — [2015-6679 А] УДК 631.95:631.147 

1558. Ткалич В. В. Агроекологічне обґрунтування культурозміни в ґрунтових 
теплицях та оранжереях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ткалич Віталій Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6400 А] 

 УДК 631.95:631.544:631.582.2 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

1559. Іващенко О. О. Особливості реакції рослин на індуковані стреси і 
наукове обґрунтування способів захисту посівів від бур'янів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Іващенко 
Олександр Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків НААН]. — Київ, 2015. — 45 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 39—43 (51 назва). — 100 пр. — [2015-6346 А] УДК 632.51 

На ступінь кандидата 

1560. Дворак К. П. Бактеріальні хвороби цукрових буряків та заходи обме-
ження їх шкідливості у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Дворак 
Катерина Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 
біоенерг. культур і цукр. буряків НААН]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6071 А] 

 УДК 632.3:633.63(292.485:477.4) 
1561. Кабанець В. В. Основні шкідники конопель посівних та контроль їх 

чисельності в східному Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Кабанець Віталій Вікторович ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т захисту рослин НААН]. — 
Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2015-
6079 А] УДК 632.7:633.522(477.41/.42) 

1562. Клименко А. М. Агроекологічне обґрунтування застосування препаратів 
Біополіцид та Екотон при вирощуванні кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Клименко Аліна Миколаївна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5967 А]
 УДК 632.93:631.53.027.2]:631.95 
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633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  

Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 

1563. Рябчун Н. І. Методологічні основи визначання зимостійкості, моні-
торингу посівів та формування урожайності озимих зернових культур : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Рябчун 
Наталія Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. 
— Харків, 2015. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—44 (124 назви). — 100 пр. — 
[2015-5528 А] УДК 633.1"324":631.526.3:631.559 

На ступінь кандидата 

1564. Карелов А. В. Поліморфізм генів стійкості до грибних захворювань у 
сортів пшениці м'якої української селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Карелов Анатолій 
Валерійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології і геноміки 
НАН України", [Ін-т захисту рослин Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. 
— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2015-6299 А] 

 УДК 633.11:631.527](477) 
1565. Корхова М. М. Продуктивність сортів пшениці м'якої озимої залежно від 

строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Корхова 
Маргарита Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. нац. 
аграр. ун-т]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2015-6612 А] УДК 633.11:631.53.04](292.486:477.7) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

1566. Лехман О. В. Продуктивність вівса та його сумішей з бобовими культура-
ми залежно від технологічних заходів вирощування на корм у Правобережному 
Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 
"Кормовиробництво і луківництво" / Лехман Олександр Валерійович ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т кормів та сіл. 
госп-ва Поділля НААН]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6101 А] УДК 633.25+633.35]:636.085 

1567. Назарчук А. А. Формування продуктивності сортів сої залежно від 
елементів технології вирощування в умовах Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Назарчук 
Анатолій Анатолійович ; 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 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6416 А] 

 УДК 633.34:631.5](477.7) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

1568. Грищенко О. М. Біологічні особливості та селекційна цінність сорто-

зразків квасолі овочевої для умов північного Лісостепу України : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Грищенко Олена Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 

— Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 130 пр. — [2015-

5950 А] УДК 633.652/.654:631.527 

1569. Марчук О. О. Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів 

технології вирощування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Марчук Олександра Олегівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-7054 А] 

 УДК 633.6:631.5 

1570. Ненька О. В. Комплексна оцінка запилювачів уманської селекції для 

створення генетичних джерел господарсько-цінних ознак цукрових буряків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Ненька Олександра Василівна ; Уман. нац. ун-т садівництва, [Ін-т 

біоенерг. культур і цукр. буряків НААН]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 130 пр. — [2015-6864 А] 

 УДК 633.63:621.52](477.46) 

1571. Присяжнюк Л. М. Особливості прояву та способи оцінки генетичних 

конструкцій в трансгенних рослинах цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Присяжнюк 

Лариса Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. 

буряків. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-5422 А] УДК 633.63:631.52 

1572. Шевченко Т. В. Продуктивність буряків цукрових різних біологічних 

форм залежно від позакореневого застосування добрив і фунгіцидів проти хвороб 

листкового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.09 "Рослинництво" / Шевченко Тамара Василівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 1 20 пр. — [2015-7000 А] 

 УДК 633.63:631.82 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь доктора 

1573. Жуйков О. Г. Агробіологічне обґрунтування комплексу технологічних 

прийомів вирощування видів гірчиці в умовах Південного Степу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Жуйков Олександр Геннадійович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — 

Херсон, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв). — 100 пр. — [2015-

6074 А] УДК 633.844:631.5](477.7) 

На ступінь кандидата 

1574. Бульба І. О. Вплив основного обробітку ґрунту та доз азотних добрив на 

продуктивність ріпаку ярого в умовах зрошення півдня України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Бульба 

Ігор Олександрович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6285 А] 

 УДК 633.853.49:631.452:631.84](477.7) 
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1575. Глюдзик М. Ю. Удосконалення методів селекції тютюну на підвищення 

ефекту гетерозису та способи його закріплення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Глюдзик 

Маргарита Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва 

ім. В. Я. Юр'єва, [Закарпат. держ. с.-г. дослід. станція]. — Харків, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5581 А]

 УДК 633.71:631.527 

634.8 Виноградарство 

На ступінь доктора 

1576. Зеленянська Н. М. Наукове обґрунтування та розробка сучасної 
технології вирощування садивного матеріалу винограду : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Зеленянська Наталя 
Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і 
виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2015. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 37—43 (65 назв). — 150 пр. — [2015-6974 А] УДК 634.8.037:631.5 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

1577. Лендел В. Ф. Вдосконалення елементів технології вирощування гарбуза 
мускатного (Cucurbita moschata D.) в умовах західного Лісостепу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Лендел 
Віктор Федорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Поділ. 
держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 130 пр. — [2015-5979 А]
 УДК 635.62:631.5](477.4) 

1578. Мозговський О. Ф. Ефективність технології вирощування капусти 
білоголової пізньостиглої за альтернативної системи удобрення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Мозгов-
ський Олександр Федорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і 
баштанництва. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2015-6116 А] УДК 635.342:631.81 

1579. Сайко О. Ю. Вихідний матеріал для селекції квасолі звичайної на 
придатність до механізованого збирання та переробки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Сайко 
Ольга Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — 
Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). 
— 100 пр. — [2015-6145 А] УДК 635.652/.654:631.527 

1580. Семененко І. І. Вихідний матеріал для селекції томата на покращення 
якості плодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція і насінництво" / Семененко Іван Іванович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6185 А] УДК 635.64:631.527 

1581. Черкасова В. К. Біохімічний потенціал культурного генофонду овочевих 
рослин родини Селерові (Apiaceae Lindl L.) і модифіковані методи його визначення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 
насінництво" / Черкасова Валентина Корніївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
овочівництва і баштанництва. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(23 назви). — 100 пр. — [2015-6196 А] УДК 635.128:631.52 
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636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

1582. Рішко М. М. Діяльність професора І. В. Смирнова у контексті розвитку 

репродуктивної біотехнології сільськогосподарських тварин (друга половина 30-х — 

перша половина 90-х років ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Рішко Микола Миколайович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2015-5885 А] 

 УДК 636.082:001.89(477)(092)]"193/199" 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

1583. Панікар І. І. Морфогенез органів імунної системи свійської свині на 

ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / 

Панікар Ігор Ігорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Жи-

томир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 

(34 назви). — 100 пр. — [2015-6371 А] УДК 636.4.09:612.017 

На ступінь кандидата 

1584. Балацький Ю. О. Експериментальне обґрунтування застосування 

геоциду для санації приміщень при утриманні свиней : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 

Балацький Юрій Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6202 А] УДК 636.4.083.312:614.48 

1585. Гаврик К. А. Демодекоз та саркоптоїдози собак в умовах міста Кре-

менчука : (поширення, клініч. патологія і лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Гаврик Катерина Анато-

ліївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Полтав. 

держ. аграр. акад.]. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6492 А] УДК 636.7.09:616.995.42 

1586. Гаркуша І. В. Санітарно-гігієнічна оцінка впливу тетралактобактерину, 

лактобіфідолу і аркуситу на природну резистентність телят : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. са-

нітарія" / Гаркуша Іван В'ячеславович ; Харків. держ. зоовет. акад. — Харків, 2015. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6891 А] 

 УДК 636.2.09"464":[636.087.3:579.8-026.81 

1587. Ігнатовська М. В. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою 

кролів за використання водорозчинної форми вітаміну Е : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / Ігнатов-

ська Маріанна Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-6297 А] УДК 636.92.09:637.513.03 

1588. Калашнікова Ю. В. Клініко-експериментальне обґрунтування лікування 

хворих на поверхневу піодермію собак наноаквахелатами металів Ag і Cu : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / 
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Калашнікова Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2015. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-6455 А] УДК 636.7.09:616.5-002.3 

1589. Карповський П. В. Кортико-вегетативна регуляція процесів неспецифіч-

ного імунітету в організмі свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Карповський Павло Ва-

лентинович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6741 А] 

 УДК 636.4.09:612.017 

1590. Коваленко Г. А. Криптоспоридіоз домашньої птиці : (поширення, пато-

генез, профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Коваленко Ганна Андріївна ; Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Львів, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

6349 А] УДК 636.5.09:616.993.1 

1591. Ковальов А. В. L-форми Mycobacterium bovis: біологічні властивості та 

імуногенна активність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Ковальов Анатолій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-6574 А] 

 УДК 636.09:616.98]:579.873.2 

1592. Ландсман А. О. Метаболічна функція печінки свиней в залежності від 

типу вищої нервової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Ландсман Альона Олек-

сандрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6751 А] 

 УДК 636.4.09:612.35.015 

1593. Мазур В. А. Радіоімпульсна електромагнітна технологія і електронні 

системи лікування тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Мазур Віктор Анатолійович ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Поділ. держ. аграр.-техн. 

ун-т]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2015-

5856 А] УДК 636.32/.38.09:618.19-002-085.84 

1594. Нікітов В. П. Біоморфологія кісток колінного суглоба та м'язів, що діють 

на нього, у деяких видів птахів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Нікітов Вадим 

Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 

29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (21 назва). — 120 пр. — [2015-

6368 А] УДК 636.5.09:616.728.3-007.7 

1595. Пивоварова І. В. Гангулетеракоз качок : (поширення, патогенез, про-

філактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Пивоварова Ірина Вікторівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2015-6373 А] 

 УДК 636.597.09:616.995.1 

1596. Сидоренко І. В. Малофагози голубів : (поширення, діагностика та ліку-

вання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 
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"Паразитологія" / Сидоренко Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-6787 А] УДК 636.596.09:616.995.7 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь кандидата 

1597. Косенко С. Ю. Роботоздатність рисистих коней різних типів вищої 
нервової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Косенко Світлана Юріївна ; 
Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2015. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6533 А] 

 УДК 636.12.06 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

1598. Федорович В. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин 
заводських і локальних молочних та молочно-м'ясних порід худоби в умовах 
західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Федорович Віталій Васильович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. —
 с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). 
— 100 пр. — [2015-5549 А] УДК 636.2.082(477.8) 

На ступінь кандидата 

1599. Безпалько А. В. Ефективність застосування нових сухих дріжджових 
препаратів у годівлі високопродуктивних корів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 
Безпалько Альона Василівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Ін-т кормів та сіл. госп-ва 
Поділля НААН України]. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2015-5926 А] УДК 636.2.087.2 

1600. Гребенюк Н. В. Оцінка основних елементів ресурсозберігаючої техно-
логії відгодівлі бугайців молочних порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / 
Гребенюк Наталія Вікторівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6567 А] 

 УДК 636.2.034.084 
1601. Коваленко В. В. Формування молочної продуктивності корів з різними 

особливостями періоду їх раннього постнатального онтогенезу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
тварин" / Коваленко Віталій Вікторович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т тварин-
ництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. 
центр з вівчарства НААН України]. — Миколаїв, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2015-6573 А] УДК 636.2.034.082.22 

1602. Почукалін А. Є. Особливості формування родин та їх оцінка при ство-
ренні волинської м'ясної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Почукалін Антон Євгенійо-
вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. 
— с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). 
— 100 пр. — [2015-6546 А] УДК 636.2.033.082 
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1603. Степаненко В. М. Ефективність використання силосів на основі 
пелюшки і люпину в годівлі бугайців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с. -г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Степаненко 
Валентина Миколаївна ; Харків. держ. зоовет. акад. [та ін.]. — Харків, 2015. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6021 А] 

 УДК 636.2.085.51"464" 
1604. Фарафонов С. Ж. Фізіолого-морфологічні та продуктивні показники 

бугайців волинської м'ясної породи залежно від факторів годівлі та утримання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Фарафонов Святослав Жанович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини 
та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т біології тварин Нац. акад. аграр. наук 
України]. — Львів, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — 
[2015-6429 А] УДК 636.2.033.08"464" 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

1605. Ладика Л. М. Молочна та м'ясна продуктивність кіз в умовах сумського 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 
"Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Ладика Любов Миколаївна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т тваринництва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2015. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-6172 А] 

 УДК 636.39.03(477.52) 

636.4 Свині 

На ступінь доктора 

1606. Сусол Р. Л. Методологія створення і використання нових генотипів 
свиней вітчизняного та зарубіжного походження в умовах півдня України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та 
селекція тварин" / Сусол Руслан Леонідович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Одес. 
держ. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(49 назв). — 100 пр. — [2015-6550 А] УДК 636.4.082(477.7) 

На ступінь кандидата 

1607. Скрепець К. В. Популяційно-генетична оцінка генофонду свиней аска-
нійського типу української м'ясної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Скрепець 
Костянтин Васильович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т тваринництва степ. р-нів 
ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства 
НААН України]. — Миколаїв, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2015-7307 А] УДК 636.4.082 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

1608. Кузьменко Ю. Я. Розробка технології виробництва функціональних 
комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. 
продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / Кузьменко Юлія Яковлівна ; 
Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (23 назви). — 100 пр. — [2015-6096 А] УДК 636.5.085.55-027.242 
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638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  

членистоногих. Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь кандидата 

1609. Кистерна О. С. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення методів 
застосування біостимулятора ПДЕ для профілактики хвороб розплоду медоносних 
бджіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Кистерна Олеся 
Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Сум. нац. аграр. 
ун-т]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — 
[2015-6300 А] УДК 638.124.25.09:616-084 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  

господарство. Служба побуту 

640 Типи домашніх господарств 

На ступінь кандидата 

1610. Кудлай Т. В. Контрактне управління готельними мережами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Кудлай Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 
2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (23 назви). — 100 пр. — 
[2015-6661 А] УДК 640.412:[005.954:349.22 

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 

1611. Миколаєнко А. Ю. Видавництво "Смолоскип" (1967—2015) в історії 
української видавничої справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 "Теорія та історія видавн. справи та редагування" / 
Миколаєнко Алла Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 
[Київ. нац. ун-т культури і мистецтв М-ва культури України]. — Київ, 2015. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6113 А] 

 УДК 655.41(477)"1967/2015" 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь доктора 

1612. Гудкова В. П. Забезпечення ефективної діяльності підприємств паса-
жирського транспорту в умовах соціально орієнтованої економіки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Гудкова Вікторія Петрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна, [Держ. екон.-технол. ун-т трансп.]. — Дніпропетровськ, 2015. 
— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (59 назв). — 120 пр. — [2015-5590 А] 

 УДК 656.025.2.07 
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На ступінь кандидата 

1613. Ольхова М. В. Сфери раціонального використання автомобільного і 
залізничного видів транспорту при магістральних перевезеннях пакетованих 
вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 
"Трансп. системи" / Ольхова Марія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-
ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(36 назв). — 100 пр. — [2015-5639 А] УДК 656.073.44:629.3/.4 

1614. Рогальський Р. Б. Динаміка розвитку параметрів і показників функціо-
нування пасажирських транспортних систем значних міст : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Рогальський 
Роман Богданович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 
2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6381 А]
 УДК 656.025.2.07 

1615. Свічинська О. В. Удосконалення моделей вибору шляху пересування 
пасажирів в маршрутних системах міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Свічинська Ольга Володи-
мирівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5533 А] 

 УДК 656.072 
1616. Сізова К. І. Підвищення ефективності роботи транспортно-вантажного 

комплексу аглофабрики металургійного комбінату з вивантаження масової сиро-
вини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 
"Трансп. системи" / Сізова Катерина Ігорівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., 
[ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19. — 100 пр. — [2015-5772 А] УДК 656.073:669.013 

1617. Сопоцько О. Ю. Механізм управління постачаннями швидкопсувних 
вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Сопоцько Ольга Юріївна ; Нац. трансп. ун-т. 
— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-6019 А]
 УДК 656.073.455 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

1618. Галкін А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням 
декількох матеріальних потоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Галкін Андрій Сергійович ; Харків. нац. 
ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5577 А] УДК 656.13 

1619. Зубачик Р. М. Вдосконалення методів забезпечення пріоритетного руху 
для маршрутних автобусів на вулично-дорожній мережі міста : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. [техн.] наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / 
Зубачик Роман Михайлович ; Нац. трансп. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 
Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-
6453 А] УДК 656.132.052.4(1-21) 

1620. Ігнатюк В. В. Управління програмами ремонтів дорожнього одягу 
автомобільних доріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Ігнатюк Вікторія Василівна ; Нац. 
трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2015-5962 А] УДК 656.1.071.8 
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1621. Цимбал С. В. Обґрунтування стратегій та варіантів розвитку автотранс-

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

спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Цимбал Сергій Володи-

мирович ; Нац. трансп. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (35 назв). — 100 пр. — [2015-5905 А] 

 УДК 656.13.078:005.21 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

1622. Журавель І. Л. Підвищення ефективності роботи вантажних станцій за 

рахунок удосконалення їх колійного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Журавель Ірина Леонідівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-5955 А] УДК 656.212.078 

1623. Матусевич О. О. Управління економічною ефективністю залізничних 

пасажирських перевезень в умовах трансформаційних змін : автореф. дис. на здо-

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

вами" / Матусевич Олексій Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 120 пр. — [2015-5627 А] УДК 656.224.072 

1624. Федорко І. П. Управління розвитком послуг підприємств залізничного 

транспорту України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Петрович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6160 А] 

 УДК 656.2.07:005.591.6](477) 

1625. Харченко О. І. Підвищення ефективності експлуатації транспортних 

засобів залізниць шляхом раціонального розподілу ресурсів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Харченко Олеся Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5901 А] 

 УДК 656.21.073 

1626. Щека В. І. Підвищення функціональної безпеки рейкових кіл в умовах 

експлуатації рухомого складу з асинхронним тяговим приводом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Щека Вадим Ігорович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5560 А] УДК 656.259.1 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

1627. Бужбецький Р. Ю. Вдосконалення методів попередження зіткнення 

суден з урахуванням особливостей їх взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Бужбецький 

Ростислав Юрійович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7285 А] УДК 656.61.052.48 
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1628. Князь О. І. Вдосконалення методів та засобів дистанційного спостере-

ження навігаційних об'єктів на шляху судна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Князь Олександр 

Ігорович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-7295 А] УДК 656.61.052.48 

1629. Онешко С. В. Економічні основи управління експлуатаційними витрата-

ми портового оператора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Онешко Світлана Володи-

мирівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2015. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6247 А] 

 УДК 656.615.071.4 

1630. Прихно Ю. Є. Мультипроектне управління розвитком судноплавних 

компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 

"Упр. проектами і програмами" / Прихно Юлія Євгеніївна ; Одес. нац. мор. ун-т. — 

Одеса, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

6469 А] УДК 656.611.2.07 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь доктора 

1631. Марінцева К. В. Наукові основи та методи забезпечення ефективного 

функціонування авіатранспортних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Марінцева Крістіна Валеріївна ; 

Нац. трансп. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—40. — 100 пр. — [2015-5859 А] УДК 656.7.022 

На ступінь кандидата 

1632. Кожохіна О. В. Інформаційно-функціональна модель надійності опера-

тора аеронавігаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Кожохіна Олена Володимирівна ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). 

— 100 пр. — [2015-5492 А] УДК 656.7.052.4:629.735.017.1 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

1633. Височан О. С. Розвиток теорії та методології обліку у суб'єктів ту-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Височан Олег Степанович ; Житомир. 

держ. технол. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Житомир, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (63 назви). — 100 пр. — [2015-5819 А] 

 УДК 657:338.486.6 

1634. Грінько А. П. Методологія та організація бухгалтерського обліку відтво-

рення основного капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Грінько Алла Павлівна ; Харків. держ. 

ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(55 назв). — 100 пр. — [2015-6854 А] УДК 657.411 

1635. Янчев А. В. Організаційно-методологічні положення електронного доку-

ментування в системі бухгалтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Янчев Андрій 
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Володимирович ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі]. — Житомир, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (47 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5680 А] УДК 657:004 

На ступінь кандидата 

1636. Адасюк І. П. Облік та аналіз фінансової діяльності корпоративних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Адасюк Ілона Павлівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2015-6921 А] УДК 657:334.73 

1637. Бурдьо І. М. Фінансово-господарський контроль діяльності суб'єктів 
господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бурдьо Ірина Михайлівна ; Центр. спілка 
спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. 
— Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2015-6845 А] УДК 657.6:334.7 

1638. Воляк Л. Р. Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-
ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
аудит" / Воляк Леся Романівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 
(25 назв). — 100 пр. — [2015-6647 А] УДК 657:631.11 

1639. Гик В. В. Облік і контроль в системі управління витратами на інновації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Гик Василь Володимирович ; Центр. спілка спожив. т-в України, 
Львів. комерц. акад., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-6648 А] 

 УДК 657.471:330.341.1 
1640. Зінкевич О. В. Облік і аналіз основних засобів в управлінні реальними 

інвестиціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Зінкевич Оксана Володимирівна ; Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (33 назви). — 100 пр. — [2015-5710 А] 

 УДК 657.421:658.152 
1641. Коваленко О. В. Облік та контроль культурних цінностей в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Коваленко Олеся Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2015-6744 А] УДК 657:069.5(477) 

1642. Кузьмінський Б. Ю. Облік і контроль конфіскованих активів суб'єктів 
міжнародної економічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кузьмінський Богдан 
Юрійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6749 А] 

 УДК 657:347.952 
1643. Мельнікова А. В. Контроль ризиків діяльності туристичних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельнікова Анна Володимирівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 
100 пр. — [2015-6112 А] УДК 657.6:[005.334:338.486.2 
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1644. Михальська О. Л. Управлінський облік і аналіз виробничих витрат 

підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Михальська Олена 

Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-5631 А] УДК 657.47:665.11 

1645. Міщенко Т. М. Облік і контроль витрат виробництва м'ясопродукції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Міщенко Тетяна Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Київ, 

2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6668 А]

 УДК 657.471:637.5 

1646. Ніколенко Н. В. Облік та аналіз орендних операцій на підприємствах 

торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Ніколенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2015-6125 А] УДК 657:658.6 

1647. Ромашко О. М. Облік і контроль витрат в системі економічної безпеки 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ромашко Ольга Миколаївна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (36 назв). — 

100 пр. — [2015-6141 А] УДК 657.41:658 

1648. Хомяк Т. Р. Облік і аналіз витрат в системі управління підприємствами 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Хомяк Тарас Романович ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5904 А] УДК 657.471:664 

1649. Шепелюк В. А. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль корпора-

тивних прав: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шепелюк Віра Анатоліївна ; 

Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Вінниц. 

фінанс.-екон. ун-т]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-6480 А] УДК 657:334.78 

1650. Яковець Г. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення управління венчурним 

фінансуванням інноваційних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Яковець Ганна 

Юріївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5440 А] 

 УДК 657:005.342 

658 Організація комерційних і приватних  

підприємств. Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

1651. Ареф'єв С. О. Методологічні засади управління реструктуризацією авіа-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ареф'єв Сергій Олегович ; Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп., [Нац. авіац. ун-т]. — Харків, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—41 (53 назви). — 100 пр. — [2015-5921 А] УДК 658:656.7]:005.591.4 
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На ступінь кандидата 

1652. Аль-Мула Алі К. І. І. Управління інноваційною діяльністю переробних 

підприємств на основі системних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Кхалід Ісмаел Ібрахим Аль-Мула Алі ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Одес. нац. 

політехн. ун-т]. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 

110 пр. — [2015-5404 А] УДК 658.589:005 

1653. Андрійчук Ю. А. Адаптивне планування інноваційної діяльності ма-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Андрійчук Юлія Артурів-

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

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6883 А] УДК 658.589:62 

1654. Афанасьєва М. В. Управління конкурентним потенціалом підприємств 

роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Афанасьєва Марія Володи-

мирівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 22 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2015-6804 А] 

 УДК 658.821:339.37 

1655. Бонецький О. О. Економічна довіра як чинник результативної діяль-

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бонецький Орест 

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

Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-6966 А] 

 УДК 658:62 

1656. Вергун А. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

управління фінансовою безпекою підприємства : (на прикладі підприємств легкої 

пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Вергун Антоніна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-6286 А] УДК 658.14/.17 

1657. Гайда Т. Ю. Система інформаційно-аналітичного забезпечення зов-

нішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Гайда Тарас Юрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2015-6762 А] 

 УДК 658.5:663/664 

1658. Голубовська О. А. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Голубовська Оксана 

Анатоліївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2015. — 

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

5946 А] УДК 658.589:62 

1659. Жалдак Г. П. Соціально-економічний механізм забезпечення інновацій-

ного розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Жалдак Ганна Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2015-6738 А]

 УДК 658.589:62 
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1660. Касянов Я. А. Маркетинг інноваційних об'єднань підприємств : (за ма-

теріалами фармацевт. підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ярослав Андрійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

5716 А] УДК 658.8:334.754]:615]](477) 

1661. Конєв С. І. Механізми забезпечення експортно-імпортної діяльності 

підприємств за умов членства України в СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Сергій Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5610 А] 

 УДК 658.5(477):[339.54:061.1(100) 

1662. Кулаков О. О. Інвестиційне забезпечення ресурсозбереження на під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Кулаков Олексій Олексійович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-7132 А] 

 УДК 658.152 

1663. Лесик Л. І. Показники та методи оцінювання економічного потенціалу 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лесик Лілія Іванівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6915 А] 

 УДК 658.5-047.44:62 

1664. Лігузова В. О. Впровадження бюджетування в систему управління 

інноваційними процесами на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Віталія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-5853 А] 

 УДК 658.15:336.14 

1665. Малашенко Ю. А. Інфраструктурно-інституційне забезпечення зо-

внішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг : автореф. дис. на здобуття 

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

Малашенко Юлія Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — 

Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

6918 А] УДК 658:338.46]:338.49 

1666. Мандзіновська Х. О. Формування та забезпечення фінансової безпеки 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мандзіновська Христина 

Орестівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Укр. акад. друкарства]. — Харків, 2015. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2015-5410 А] 

 УДК 658.14/.17:62 

1667. Мануйлович Ю. М. Маркетингове управління підвищенням кон-

курентоспроможності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мануйлович Юрій Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5626 А] 

 УДК 658.821:62 
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1668. Мітченко Г. В. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного 

маркетингу на підприємствах автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття 

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

Мітченко Галина Валеріївна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6698 А] УДК 658.8:656.17.07 

1669. Навроцька Т. А. Управління інноваційною діяльністю на підприємствах 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Навроцька Тамара Анатоліївна ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-6670 А] УДК 658.589:62 

1670. Назарова О. Г. Вартісний підхід до управління інвестиційним потен-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Назарова Олена Гарріївна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Краматорськ (Донец. 

обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-6121 А] УДК 658.152 

1671. Наливайко Н. Я. Екологізація діяльності деревообробних підприємств із 

застосуванням лізингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Наливайко Наталія Ярославівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-

ристування, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6983 А] 

 УДК 658:674]:502.171 

1672. Нараєвський С. В. Конкурентоспроможність альтернативних технологій 

отримання енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нараєвський Сергій Вікторо-

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

Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2015-6772 А] УДК 658.821:620.92 

1673. Наторіна А. О. Формування маркетингової товарної стратегії під-

приємства на ринку рафінованої соняшникової олії : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Наторіна Альона Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Донец. 

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

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-6826 А] 

 УДК 658.8:665.347.8 

1674. Небаба Н. О. Управління фінансовими потоками недержавних пенсійних 

фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Небаба Наталія Олександрівна ; Укр. акад. банк. справи. 

— Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-6233 А]

 УДК 658.15:368.914 

1675. Ніколаєва Н. А. Інвестиційний механізм розвитку підприємств легкої 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ніколаєва Наталія Анатоліївна ; 

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

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6369 А] УДК 658:687]:330.322 

1676. Ніколаєва Я. В. Формування маркетингових комунікативних стратегій 

підприємств на ринку послуг експрес-доставки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Ніколаєва Яна Валеріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2015-6674 А] 

 УДК 658.8:656.874 

1677. Новікова Х. К. Внутрішній контроль в системі управління діяльністю 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Новікова Христина 

Костянтинівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5414 А] 

 УДК 658.14/.17:62 

1678. Павленко О. С. Управління ефективністю нутріївничих підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Павленко Олена Сергіївна ; Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5418 А] 

 УДК 658.5:636.932.3 

1679. Пілявоз Т. М. Організаційно-економічне забезпечення системи управ-

ління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здо-

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

приємствами" / Пілявоз Тетяна Миколаївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Вінниц. нац. 

техн. ун-т]. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-6375 А] УДК 658:62]:330.341.1 

1680. Пришляк Н. В. Ефективність виробництва біопалива на підприємствах 

бурякоцукрового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пришляк Наталя Вік-

торівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18. — 130 пр. — [2015-6831 А] 

 УДК 658.5:[620.925:58 

1681. Рудаченко О. О. Попередження кризового стану підприємств житлово-

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

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

Олександрівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6383 А]

 УДК 658.14/.17:332.8 

1682. Рябченко І. М. Теоретико-методичні засади маркетингового ціноутво-

рення на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ірина Михайлівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-7142 А] УДК 658.8.03:62 

1683. Сиротинська Н. М. Економічне оцінювання інновацій машинобудівних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сиротинська Наталія Миколаїв-

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

с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2015-6995 А] УДК 658:62]:330.341.1 

1684. Сідоренко В. В. Формування трудового потенціалу підприємства : авто-

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

упр. підприємствами" / Сідоренко Вікторія Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

150 пр. — [2015-5771 А] УДК 658.3:005.963 
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1685. Тищенко В. В. Фінансова стійкість підприємства як результат функціо-

нування його системи економічної безпеки : (на прикладі м'ясоперероб. під-

приємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 

"Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Тищенко Володимир Валентинович ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-5547 А] УДК 658.15:637.5 
1686. Фандєєва А. Є. Формування мотиваційного механізму в системі стра-

тегічного управління людськими ресурсами підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Фандєєва Аліна Євгенівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. 
— Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2015-5430 А] УДК 658.3:331.101.262:005.21 

1687. Харченко О. С. Управління платоспроможністю в системі фінансової 
безпеки підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Харченко Олександр Сергійович ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2015-5552 А] УДК 658.15 

1688. Шульга М. О. Управління конкурентоспроможним потенціалом під-
приємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шульга Марина 
Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6959 А] 

 УДК 658.821:663/664 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

1689. Глікіна І. М. Наукові основи хімічних перетворень органічних сполук в 
технології аерозольного нанокаталізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Глікіна Ірина 
Маратівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — Львів, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (36 назв). — 100 пр. 
— [2015-5823 А] УДК 66.097.3-911.38 

1690. Куц В. П. Науково-практичні основи створення високоефективного 
пилоочисного обладнання комбінованої дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Куц 
Віктор Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя]. — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (68 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6615 А] УДК 66.02:621.928.9 

1691. Свєткіна О. Ю. Закономірності активації твердих речовин при вібро-
ударному подрібненні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Свєткіна Олена Юріївна ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Харків, 
2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (70 назв). — 120 пр. — [2015-6516 А]
 УДК 66.02:621.926.2/.8 

1692. Шевчук О. М. Органічні та гібридні нано- і мікроструктури на основі 
багатофункціональних олігомерів і полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Шевчук 
Олег Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2015-6037 А] УДК 66.095.261/.262 
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На ступінь кандидата 

1693. Аль Хайят М. Н. К. Масообмінні характеристики вихрових протите-

чійних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Аль Хайят Мохаммед Надім 

Касім ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). 

— 100 пр. — [2015-6044 А] УДК 66.021.3 

1694. Артюхова Н. О. Сушіння дисперсних матеріалів у багатоступеневих 

поличних апаратах з активним гідродинамічним режимом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 

технології" / Артюхова Надія Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (33 назви). — 100 пр. — [2015-6047 А] 

 УДК 66.047.3 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

1695. Вецнер Ю. І. Технологія NPCa-добрив з використанням карбаміду та 

фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Вецнер 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-6687 А] 

 УДК 661.15:631.841 

1696. Супрун О. О. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в при-

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

05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Супрун Олександр Олександ-

рович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-5659 А] УДК 661.715.097 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь доктора 

1697. Пінчук В. О. Розвиток наукових основ горіння водовугільного палива та 

розробка методів його активації для підвищення ефективності спалювання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та 

пром. теплоенергетика" / Пінчук Валерія Олександрівна ; Нац. металург. акад. 

України. — Дніпропетровськ, 2015. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 37—41 (46 назв). — 100 пр. — [2015-6001 А] УДК 662.612 

На ступінь кандидата 

1698. Агєєв К. В. Рекуперативні теплообмінники на основі струминно-вихро-

вої технології в технологічних процесах та апаратах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-

гетика" / Агєєв Костянтин Валерійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-6881 А] 

 УДК 662.992.84:621.1.016.4 

1699. Гусак В. Г. Розвиток наукових принципів та практика отримання ви-

сокоякісного коксу з вугілля різних басейнів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 

матеріалів" / Гусак Володимир Георгійович ; Нац. металург. акад. України, [Держ. 
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підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)" М-ва екон. розвитку і торгівлі 

України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-6525 А] УДК 662.74 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

1700. Люлька О. М. Удосконалення робочих органів бурякорізальних машин 

цукрового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Люлька Олександр Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (24 назви). — 110 пр. — [2015-5407 А] 

 УДК 664.12.032 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне  

та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

1701. Кустов І. О. Розробка технології підготовки і переробки голозерного 

вівса в круп'яні продукти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і 

луб'ян. культур" / Кустов Ігор Олександрович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 

Одеса, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-

6098 А] УДК 664.72:664.785.8 

1702. Писарець О. П. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з 

використанням кукурудзяного борошна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. 

виробів та харч. концентратів" / Писарець Ольга Петрівна ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-6312 А] УДК 664.663.016.8 

1703. Хвостенко К. В. Удосконалення технології борошняних кондитерських 

виробів на основі борошна з ваксі-пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. 

виробів та харч. концентратів" / Хвостенко Катерина Володимирівна ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(33 назви). — 80 пр. — [2015-6191 А] УДК 664.68:664.641.12 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

1704. Аветісян К. В. Удосконалення технології двошарового желейного 

мармеладу з використанням крохмальних сиропів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, кон-

дитер. виробів та харч. концентратів" / Аветісян Карине Валерівна ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій. — Одеса, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (31 назва). 

— 80 пр. — [2015-6041 А] УДК 664.858:[664.28:664.162.7 

1705. Желєва Т. С. Технологія напівфабрикатів м'ясних посічених заморо-

жених з використанням сумішей кріопротекторної дії : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Желєва 

Тетяна Сергіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 150 пр. — [2015-6342 А] 

 УДК 664.8.037.5:637.51 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  

з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

1706. Ібрагім Асаад М. Алі. Фізико-хімічні властивості іракських нафт і 

перспективна технологічна схема їх переробки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 

матеріалів" / Ібрагім Асаад М. Алі ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. авіац. ун-т]. 
— Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-5712 А] УДК 665.6(567) 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

1707. Серкіз О. К. Технологічні основи зміцнення листового скла контактним 

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

05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Серкіз Оксана Костянтинівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-6630 А] УДК 666.1.038.3 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

1708. Дайнеко К. Б. Низькотемпературний електротехнічний фарфор : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія 

тугоплав. неметал. матеріалів" / Дайнеко Катерина Борисівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-6339 А] УДК 666.593 
1709. Крахмаль Ю. О. Силікаткальцієві легковагі вироби, що отримані пря-

мим твердофазовим синтезом з сировинних матеріалів України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. 

неметал. матеріалів" / Крахмаль Юлія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [ПАТ "Укр. НДІ вогнетривів ім. А. С. Бережного" М-ва пром. по-

літики України]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-6660 А] УДК 666.76(477) 

1710. Шулипа О. В. Воластонітовмісні плитки для внутрішнього облицювання 

стін з пониженою температурою випалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 

Шулипа Олеся Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6718 А]

 УДК 666.75 
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666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь доктора 

1711. Корогодська А. М. Теоретичні основи технології тугоплавких неформо-

ваних матеріалів на основі композицій системи (Mg, Ca, Sr, Ba)O-Al2O3-Cr2O3 : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія 

тугоплав. неметал. матеріалів" / Корогодська Алла Миколаївна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—37 

(70 назв). — 100 пр. — [2015-6088 А] УДК 666.946:666.974.2 

На ступінь кандидата 

1712. Іващенко М. Ю. Цементи на основі композицій системи BaO—AI2O3—

Fe2O3 для захисту від електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Іващенко Марина Юріївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 1 30 пр. — [2015-5836 А] 

 УДК 666.946.3 

1713. Маршді К. С. Р. Модифікований дорожній цементний бетон в умовах 

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

05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Маршді Косай Сахіб Раді ; Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп., [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-6582 А] 

 УДК 666.972.015.67 

1714. Толмачов Д. С. Тріщиностійкі дрібнозернисті цементні бетони 

транспортного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Толмачов Дмитро Сергійович ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5786 А] УДК 666.972.017 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  

Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

1715. Синегін Є. В. Підвищення структурної однорідності безперервнолитої 

заготовки шляхом удосконалення технології використання інокуляторів в криста-

лізаторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 

"Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Синегін Євген Воло-

димирович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2015-6149 А] 

 УДК 669.046.516.065.5 

1716. Тинькова А. А. Вплив низькотемпературного відпалу на дифузійні зміни 

структури нанорозмірних плівкових систем Au/M, Ag/M, Pt/M : (M — перехідний 

метал) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 

"Металознавство та терміч. оброб. металів" / Тинькова Альона Анатоліївна ; Нац. 

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

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2015-6262 А] 

 УДК 669.017.018.41/.42 
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669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

1717. Костомаров О. С. Вдосконалення методів управління тепловим ре-

жимом доменної плавки за принципом зворотного зв'язку регулюючих дій з 

показниками нагріву чавуну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Косто-

маров Олександр Сергійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6171 А] 

 УДК 669.162.2-97 

1718. Пастухова Т. В. Підвищення трибологічних властивостей та економіч-

ності легування білих чавунів зі сфероїдальними карбідами ванадію : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та 

терміч. оброб. металів" / Пастухова Тетяна Василівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. 

техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6130 А] УДК 669.131.2.017 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову продукцію 

676 Целюлозно-паперова промисловість 

На ступінь кандидата 

1719. Путінцева С. В. Властивості фільтрувального паперу на основі целюлози 

з волокон льону олійного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Путінцева Світлана Вікторів-

на ; Луц. нац. техн. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 150 пр. — [2015-6009 А] 

 УДК 676.22.017.77 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

1720. Ляліна Н. П. Розвиток наукових основ первинної переробки стебел не-

наркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призна-

чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.02 

"Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / 

Ляліна Наталя Петрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 42 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—38 (43 назви). — 100 пр. — [2015-7105 А] 

 УДК 677.12.021.15/.18 

На ступінь кандидата 

1721. Бобирь С. В. Розроблення технології переробки стебел льону олійного з 

метою одержання органічного геотекстилю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і 

комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / Бобирь Сніжана Віталіївна ; Херсон. нац. 

техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

21 (30 назв). — 100 пр. — [2015-7087 А] УДК 677.11.02 

1722. Шолудько М. І. Удосконалення технологічних процесів текстильної 

промисловості з урахуванням нелінійних характеристик деформації та тертя в зоні 
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контакту нитки з напрямною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / 

Шолудько Мар'яна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2015-5435 А] 

 УДК 677.017 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

1723. Кобзар Я. Л. Синтез, структура та властивості ізомерних поліазометинів, 

які містять у своєму складі перфторовані моно- та біфеніленові ядра : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 

сполук" / Кобзар Ярослав Леонідович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 

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

— [2015-7097 А] УДК 678.746.01 

681 Точна механіка та автоматика 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

1724. Єнікєєв О. Ф. Теорія й практика інформаційно-вимірювальних систем 

покоординатного задавання параметрів алмазного шліфування : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Єнікєєв Олександр Фанилович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Укр. держ. 

ун-т залізн. трансп.]. — Вінниця, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(59 назв). — 100 пр. — [2015-7291 А] УДК 681.518.3:621.923.4 

1725. Ляшенко С. О. Автоматизація процесів керування технологічними від-

діленнями цукрового виробництва на основі нейромережевого підходу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Ляшенко Сергій Олексійович ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

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

37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (58 назв). — 100 пр. — [2015-6753 А]

 УДК 681.51:664.1 

1726. Матвійків О. М. Моделі та методи мультимасштабного проектування 

рідинних мікросистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Матвійків Олег Михайло-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—

34 (47 назв). — 150 пр. — [2015-6232 А] 

 УДК 681.51:[519.8:544.273 

1727. Мірошник О. О. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в 

системі керування якістю процесу розподілу електричної енергії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси 

керування" / Мірошник Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. по-

літехн. ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Харків, 

2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—36 (70 назв). — 110 пр. — [2015-7243 А] 

 УДК 681.5.017:621.316.1 
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На ступінь кандидата 

1728. Аль-Шайх Я. Дж. Моделювання об'єктів та процесів керування авто-
номними електростанціями в перехідних режимах роботи потужних споживачів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автома-
тизація процесів упр. [тобто керування]" / Аль-Шайх Язид Джамал ; Херсон. нац. 
техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 2015. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2015-5801 А] 

 УДК 681.521:621.311.25 
1729. Берест О. Б. Методи класифікації функціонального стану технологічного 

процесу в автоматизованій системі керування вирощуванням монокристалів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Берест Олег Борисович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, 
[Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2015-6725 А] УДК 681.518 

1730. Герасименко Т. М. Автоматизоване управління солодосушаркою в класі 
нестаціонарних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Герасименко Тетяна Михай-
лівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 80 пр. — [2015-6287 А] УДК 681.5:663.434 

1731. Михайленко О. Ю. Адаптивне керування процесом дроблення руди з 
застосуванням прогнозуючої гібридної блочно-орієнтованої моделі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Михайленко Олексій Юрійович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — 
Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 120 пр. — [2015-7240 А] УДК 681.513.6 

1732. Назаренко І. В. Моделі і методи побудови автоматизованих систем 
керування компресорними станціями на основі уніфікованих апаратно-програмних 
засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизація процесів керування" / Назаренко Ігор Вікторович ; Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6120 А] УДК 681.516.75 

1733. Пасічник Л. Є. Математичне і програмне забезпечення автоматизо-
ваного проектування надземних ділянок магістральних трубопроводів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації 
проектув. робіт" / Пасічник Лідія Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6236 А] 

 УДК 681.51:624.96 
1734. Романов М. С. Автоматизоване керування технологічним комплексом 

пивзаводу з використанням мережевих моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Романов Микола Сергійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 80 пр. — [2015-6382 А]
 УДК 681.5:663.4 

1735. Савчук О. В. Автоматизоване управління багатоасортиментним вироб-
ництвом молочної продукції з використанням когнітивного підходу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Савчук Ольга Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 
22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 80 пр. — [2015-6388 А]
 УДК 681.5:637.1/.3 
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1736. Самойленко Ю. О. Моделювання та оптимальне керування періодич-

ними процесами вирощування хлібопекарських дріжджів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Самойленко Юлія Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 80 пр. — [2015-6315 А] 

 УДК 681.5:664.642:664.65 

1737. Червоненко І. І. Структурний синтез системи автоматичного управління 

оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Червоненко Іван Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-7073 А] УДК 681.5 

681.8 Технічна акустика 

На ступінь кандидата 

1738. Романюк М. І. Теоретичні основи розрахунку ультразвукових трактів 

пристроїв контролю поверхні металопрокату : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / 

Романюк Маргарита Ігорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-

6013 А] УДК 681.892:669.056.9 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

1739. Аббасова А. Р. Технологія та властивості вібровакуумзолобетону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 

матеріали та вироби" / Аббасова Анастасія Русланівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2015-6961 А] 

 УДК 691.327.32:666.97.035.4 

1740. Грано Н. В. Ґрунтоматеріали на основі мінеральних в'яжучих, моди-

фікованих комплексною домішкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Грано Наталія Воло-

димирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2015. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5700 А] 

 УДК 691.552:625.06 

1741. Забіяка О. А. Механізм тріщиноутворення у плитах безбаластного по-

лотна та опорах залізничних мостів і підвищення їх тріщиностійкості : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та 

вироби" / Забіяка Олександр Анатолійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — 

Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

6527 А] УДК 691.328.1:620.193.7 

1742. Стрельцов К. О. Вплив виду крупного заповнювача на властивості 

бетону на механоактивованому портландцементі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Стрельцов 
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Костянтин Олександрович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2015. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-5543 А] 

 УДК 691.53 

1743. Титюк А. А. Забезпечення довговічності бетону захисного шару в умовах 

атмосферних кліматичних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Титюк Андрій Анато-

лійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро-

петровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-7067 А] УДК 691.32.058.7 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 

1744. Пріщенко А. М. Вузлові з'єднання зовнішніх стін з підвищеними 

теплотехнічними показниками як засіб забезпечення енергоефективності будівель : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Пріщенко Андрій Миколайович ; М-во регіон. 

розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. підприємство "Держ. НДІ 

буд. конструкцій", [Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-6379 А] 

 УДК 692.232:699.865 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь доктора 

1745. Костюк Т. О. Спрямоване формування структури цементних композитів 

для гідроізоляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Костюк Тетяна Олександрівна ; Укр. 

держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Харків, 2015. 

— 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (58 назв). — 100 пр. — [2015-5495 А] 

 УДК 696.43:666.973.6 

1746. Нікітін Є. Є. Підвищення енергетичної ефективності систем централізо-

ваного теплопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Нікітін Євгеній Євгенович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т газу НАН України]. — Київ, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв). — 100 пр. — [2015-6624 А] 

 УДК 697.34 

699.8 Заходи із захисту будівель і споруд.  

Протиаварійні заходи 

На ступінь кандидата 

1747. Борис О. П. Вогнезахисна здатність покриттів із пінобетонних та газо-

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

21.06.02 "Пожеж. безпека" / Борис Олександр Павлович ; Держ. служба України з 

надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6204 А] 

 УДК 699.812:614.841.33 

1748. Горбач М. В. Сучасний інструментарій організаційно-технологічного 

проектування будівництва на засадах енергозбереження : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 

буд-ва" / Горбач Максим Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

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

5587 А] УДК 699.86.05 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

1749. Вергунова Н. С. Принципи трансформації у формоутворенні засобів пе-

ресування для людей з обмеженими можливостями здоров'я : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Вергу-

нова Наталія Сергіївна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-7286 А] 

 УДК 7.05:685.38 

1750. Єфімова М. П. Дизайн дитячої книги України: проектно-художні прин-

ципи і засоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.07 "Дизайн" / Єфімова Марія Петрівна ; Харків. держ. акад. дизайну і 

мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-

7202 А] УДК 7.05:655.3.066.11-053.2](477) 

1751. Ненашева О. Ю. Технологізм у мистецтвознавчих дослідженнях Іполита 

Моргілевського в історико-культурному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ненашева Олена Юріївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. 

мистецтва. — Київ, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — 100 пр. — [2015-

5869 А] УДК 7.072.2(477)"19" 

1752. Северин В. Д. Дизайн сучасної музейної експозиції в контексті розвитку 

інноваційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Северин Віктор Дмитрович ; Харків. держ. акад. 

дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-7305 А] УДК 7.012:069.4 

1753. Сошинський О. І. Еволюція та принципи інтеграції комплексу засобів 

дизайну у формуванні середовища торговельних центрів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Сошинський 

Олександр Ігоревич ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-7275 А] 

 УДК 7.05:[725.1:339.37 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

1754. Звіряка А. І. Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як 

пам'ятка культурної спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Звіряка Анна Іванівна ; 



   

 
248 

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

знавства. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2015-6528 А] УДК 712(477-25) 
1755. Козятник І. П. Планувальна організація житлових територій із 

застосуванням методів регулювання теплового режиму мікроклімату : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та 
ландшафт. архітектура" / Козятник Ірина Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архітектури. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2015-6820 А] УДК 711.4 

1756. Кравченко О. В. Принципи архітектурно-планувальної організації від-
критих міських просторів з порушеними територіями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. 
архітектура" / Кравченко Олег Вадимович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 
[Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2015-6822 А] УДК 711.4.01 

1757. Целуйкіна О. В. Особливості формування архітектури медичних за-
кладів : (на прикладі м. Харкова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітек-
тури" / Целуйкіна Ольга Володимирівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — 
Харків, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 120 пр. — [2015-7071 А]
 УДК 711.433:711.57](477.54) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

1758. Лукомська Г. В. Формування архітектурно-планувальних вирішень 
водно-оздоровчих закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архі-
тектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Лукомська Галина 
Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2015-6413 А] УДК 725.1:711.455 

1759. Тарасюк І. І. Принципи архітектурного формування сільських садиб 
Волині ХІХ — поч. ХХ ст. та їх розвиток в сучасних умовах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 
реставрація пам'яток архітектури" / Тарасюк Іван Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 27 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. — [2015-6551 А] 

 УДК 728.6(477.82)"18/20" 
1760. Ус В. Ф. Композиційні принципи та технологічні засади формотворення 

православних надгробків кінця ХІХ — початку ХХ століття : (на прикладі Лук'янів. 
цвинтаря м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.01.03 "Техн. естетика" / Ус Вікторія Феліксівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архітектури, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6874 А] 

 УДК 726.8.01:271.2](477-25)"189/191" 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

1761. Білий В. Д. Художнє дерево Косівщини другої половини ХХ століття : 

(традиції та новації у творчості митців) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / Білий 

Віктор Дмитрович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2015-6805 А] 

 УДК 745.51(477.52)"1950/1999" 

1762. Брижаченко Н. С. Інтерактивність як чинник формування дизайну 

сучасного громадського інтер'єру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Брижаченко Наталя Сергіївна ; Харків. 

держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-7173 А] УДК 747.012 

1763. Волянюк Н. М. Народна вишивка Тернопільщини ХХ століття : 

(історіографія, типол., худож. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / Волянюк 

Наталія Миколаївна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 26 с. — Бібліогр.: 

с. 22—23. — 100 пр. — [2015-6733 А] 

 УДК 746.3.031.2(477.84)"19" 

1764. Го Кай. Художнє скло Китаю другої половини ХХ — початку ХХІ сто-

ліття: стильові особливості, традиції та інновації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / 

Го Кай ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв). — 100 пр. — [2015-6926 А] УДК 748.5.01(510)"195/201" 

1765. Гончар К. Р. Український образотворчий фольклор у сучасному 

культуротворчому процесі: традиції і новаторство : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Гончар Катерина Романівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. 

мистецтва. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2015-5585 А] УДК 745.011.26:39](477) 

1766. Підлісна О. В. Сучасні дизайнерські підходи та засоби формування 

виробничого інтер'єру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Підлісна Ольга Вікторівна ; Харків. держ. акад. 

дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6374 А] УДК 747.01 

1767. Чумаченко М. П. Дизайн інтер'єрних текстильних виробів Слобожан-

щини ХІХ—ХХІ ст. : (ґенеза та сучас. тенденції) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Чумаченко Марина 

Петрівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6320 А] 

 УДК 747:677](477.54/.62)"18/20" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

1768. Лесів А. П. Юда Іскаріот в українському мистецтві XV—XVIII ст. 

Іконографія та символіка образу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Лесів Андрій Петро-

вич ; Львів. нац. акад. мистецтв, [Ін-т народознавства НАН України]. — Львів, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6663 А] 

 УДК 75.046.3:27-526.62](477)"14/17" 

1769. Небесник І. І. (мол.). Графічне мистецтво Закарпаття другої половини 

ХХ століття: етапи розвитку, стилістичні особливості : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / 

Небесник Іван Іванович (молодший) ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6623 А] 
 УДК 76.01/.03(477.87)"195" 
1770. Пономаренко М. В. Художньо-стилістичні особливості станкового 

портрету в живописі Харкова ХХ—ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Пономаренко 
Марина Валентинівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-7334 А] 

 УДК 75.051(477.54-25)"19/20" 
1771. Сімонова А. В. Візантійські традиції в сучасних розписах православних 

храмів України (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Сімонова 
Альона Вікторівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-7336 А] 

 УДК 75.046.3:271.2-523.4](477)"199/201" 
1772. Усенко Н. О. Художнє життя Харкова другої половини ХХ — початку 

ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 
спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Усенко Наталя Олександрівна ; Харків. 
держ. акад. дизайну та мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2015-7154 А] УДК 75.03(477.54-25)"19/20" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

1773. Андросова Д. В. Від модерного до постмодерного дискурсу форте-
піанного мистецтва ХХ — початку ХХІ ст.: виконавська специфіка : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Андросова Дарія Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Не-
жданової]. — Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — 100 пр. — 
[2015-6962 А] УДК 780.616.432.071.2"190/201" 

На ступінь кандидата 

1774. Кабка Г. М. Дискурс особових текстів діячів вокальної культури у мис-
тецькому середовищі України 1950—1970-х років : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Кабка Геннадій Миколайович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. 
мистецтва. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-
5601 А] УДК 784.071.2.072:821.09](477)"195/197" 

1775. Качмар М. І. Структурна організація піснеспівів церковної монодії на 
основі порівняльного аналізу візантійської, слов'яно-руської та київської нотацій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 
"Муз. мистецтво" / Качмар Марія Ігорівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. 
акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 
100 пр. — [2015-7096 А] УДК 783.2:781.24 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

1776. Шумакова С. М. Генезис і еволюція харківської школи циркового мис-

тецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 
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спец. 26.00.04 "Укр. культура" / Шумакова Світлана Миколаївна ; М-во культури 

України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (35 назв). — 100 пр. — [2015-5436 А] 

 УДК 791.83.03(477.54) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

1777. Косаняк Н. В. Музичний театр в інфраструктурі культурно-мистецького 

життя Львова кінця XVIII — першої третини ХХ ст. : (на матеріалі тогочас. місцевої 

преси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Косаняк Наталія Володимирівна ; М-во культури 

України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-7099 А] 

 УДК 792.5(477.83-25)"179/193" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

1778. Аблікова А. В. Удосконалення первинного спортивного відбору волей-

болісток на основі генетично детермінованих маркерів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Аблікова Аліса Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 

2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2015-5561 А]

 УДК 796.325.071.2:575.1 

1779. Верітов О. І. Підвищення фізичної та функціональної підготовленості 

дзюдоїстів засобами кардіотренування на різних етапах багаторічної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Верітов Олександр Ігорович ; Дніпропетров. 

держ. ін-т фіз. культури і спорту, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2015-7089 А]

 УДК 796.853.23.015 

1780. Галан Я. П. Корекція психофізичного стану школярів 13—14 років 

засобами спортивного орієнтування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Галан Ярослав Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-6889 А]

 УДК 796.035-053.6 

1781. Кокарев Б. В. Побудова тренувального процесу висококваліфікованих 

спортсменок у спортивній аеробіці в річному циклі підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Кокарев Борис Валерійович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. 

культури і спорту, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-7098 А] 

 УДК 796.412.015 

1782. Кузнецова Л. І. Рухливі ігри як основний засіб адаптивного фізичного 

виховання молодших школярів з відхиленнями розумового розвитку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 
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"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Кузнецова Лариса Іванівна ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-6225 А] УДК 796.2:373.3-056.36 

1783. Маніло Ю. В. Підготовка арбітрів різної кваліфікації до професійної 

діяльності в футболі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Маніло Юрій Ва-

сильович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-5509 А] УДК 796.332.065 

1784. Мельник В. О. Удосконалення атакувальних тактичних дій гандболістів 

на етапі підготовки до вищих досягнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Мельник Валерій Олександрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2015. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-5630 А] 

 УДК 796.322.052.24 

1785. Міфтахутдінова Д. А. Удосконалення фізичної та функціональної підго-

товленості спортсменок високої кваліфікації у веслуванні академічному : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Міфтахутдінова Діна Артурівна ; Дніпропетров. держ. ін-т 

фіз. культури і спорту, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2015-7107 А] 

 УДК 797.123.015 

1786. Ольховик А. В. Фізична реабілітація студентів спеціальної медичної 

групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 

"Фіз. реабілітація" / Ольховик Аліна Віталіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-6311 А] 

 УДК 796.035-057.875:616.839-008 

1787. Петренко Н. В. Оптимізація фізичної та розумової працездатності сту-

дентів економічних спеціальностей засобами аквафітнесу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Петренко Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-6933 А] 

 УДК 797.217.035-057.875 

1788. Полякова А. В. Організаційно-методичні засади рухового режиму дітей 

3—4 років у дошкільних закладах різного типу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Полякова Антоніна Віталіївна ; Дніпропетров. 

держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2015-7118 А] УДК 796.034-053.4 

1789. Пур Хейдарі Рудбері Анвар. Фізична реабілітація хворих із порушенням 

коронарного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Пур Хейдарі Рудбері 

Анвар ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-6990 А] 

 УДК 796.035:616.132.2-008.3 
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1790. Сапрун С. Т. Організаційно-методичні основи олімпійської освіти учнів 

молодшого шкільного віку : (на прикладі учнів 4-х кл.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Сапрун Станіслав Теодозійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-5891 А] УДК 796.032:373.3.091.2 

1791. Соверда І. Ю. Програмування занять спортом для всіх у вищих навчаль-

них закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Соверда Ірина Юріївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2015-6394 А] УДК 796.015.2:378 

1792. Щур Л. Р. Формування здорового способу життя студентів спеціальності 

"Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво" : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Щур Лідія Романівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 

культури. — Львів, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 

[2015-5916 А] УДК 796.035-057.875 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

1793. Зернецька А. А. Функціональна система вербально-комунікативної 

діяльності : (компетентніс. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" ; 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Зернецька 

Алла Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (23 назви). — 100 пр. — [2015-6529 А] 

 УДК 81'23:316.77 

На ступінь кандидата 

1794. Аліменко О. С. Ґенеза і принципи будови алфавітів різносистемних мов 

у зіставному аспекті : (на матеріалі укр. і корейс. мов) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знавство" / Аліменко Ольга Сергіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6043 А] 

 УДК 811.161.2+811.531]'351'44 

1795. Альошина М. Д. Відтворення ідіостилю Марка Твена в українських 

перекладах у зіставленні із російськими та польськими : (на матеріалі романів 

"Пригоди Тома Сойєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна") : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Альошина 

Марина Дмитрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — 

Херсон, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-6281 А]

 УДК 81'255.4:821.111(73)-3.03=161.2 

1796. Панасенко К. О. Символіка поетичного тексту як об'єкт перекладу (на 

матеріалі українських та російських перекладів англомовної поезії ХІХ—ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Пере-
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кладознавство" / Панасенко Катерина Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. — 

Херсон, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6468 А]

 УДК 81'255.4:821.111-1.03.09=161.2=161.1]"18/19" 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.11 Германські мови 

На ступінь доктора 

1797. Леміш Н. Є. Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні ха-

рактеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та 

слов'янських мовах: зіставно-типологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / 

Леміш Наталія Євгеніївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — [2015-5978 А] 

 УДК 811.11+811.13+811.16]'44 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

1798. Булкіна А. В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді : 

(прагмакогнітив. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Булкіна Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-5573 А] УДК 811.111'42:821.111.09(092) 

1799. Валюкевич Т. В. Концепт ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ в англійській 

мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Валюкевич Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-5934 А] 

 УДК 811.111'42:171 

1800. Глюдзик Ю. В. Лінгвокультурологічні особливості поетонімії К. С. Льюїса 

"The Chronicles of Narnia" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Глюдзик Юлія Вікторівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6065 А] УДК 811.111'373.231'42 

1801. Гудзь Н. О. Англомовний екологічний інтернет-дискурс: аксіологічний 

та комунікативно-прагматичний аспекти : (на матеріалі веб-сайтів неуряд. при-

родоохорон. орг.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гудзь Ніна Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-7193 А] 

 УДК 811.111'42:004.774 

1802. Джуматій О. О. Лексико-семантичне поле "FACE" в сучасній англій-

ській мові та мовленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Джуматій Ольга Олегівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-6569 А] УДК 811.111'06'37 

1803. Дунаєвська О. В. Лінгвокультурні та лінгвокогнітивні особливості но-

мінативного простору ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ в англомовній картині світу : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Дунаєвська Ольга Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). 

— 120 пр. — [2015-5954 А] УДК 811.111'42:2-558.3-053.2 
1804. Колісник М. П. Особливості функціонування північно-східного діалекту 

Англії у період 1960—2010 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Колісник Марина Павлівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 
Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-
6085 А] УДК 811.111'282.2(410.1)"1960/2010" 

1805. Копчак М. М. Мовленнєвий етикет англійськомовного постколо-
ніального персонажа : (функційно-синергет. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Копчак Маріанна 
Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-6409 А]
 УДК 811.111'42 

1806. Мельничук Н. О. Ад'єктивні емосемізми в англійськомовній картині 
світу: семантичний і словниковий аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Мельничук Наталія Олек-
сандрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-5511 А] 

 УДК 811.111'37'42 
1807. Ніколенко О. В. Прізвиська в англомовній картині світу: структурні, 

семантичні, соціокультурні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ніколенко Оксана Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5872 А] УДК 811.111'373.23 

1808. Нузбан О. В. Актуалізація концептів HARD/SOFT у сучасному англо-
мовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Нузбан Олександра Василівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2015-5748 А] УДК 811.111'367.623'42 

1809. Олійник Н. А. Концепт ЕКОНОМІЧНА КРИЗА в англомовному еко-
номічному дискурсі 1930-х і 2000-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Олійник Наталя Анатоліївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2015-6127 А] 

 УДК 811.111'42:33.05-044.372]"193/200" 
1810. Сологуб Л. В. Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у 

науково-дидактичному дискурсі : (на матеріалі сучас. англомов. підруч. з екології) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Сологуб Лариса Вячеславівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-7064 А]
 УДК 811.111'42:502 

1811. Черниш О. А. Медіажанр "слово редактора": лінгвостилістичний та 
лінгвокомунікативний аспекти : (на матеріалі сучас. англомов. глянц. журн.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Черниш Оксана Андріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. 
ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2015-7318 А] УДК 811.111'42:050.432 
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1812. Шпак О. В. Реалізація комунікативної категорії КОНТАКТ у сучасному 

англомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шпак Олена Владиславівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-6199 А] УДК 811.111'06'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

1813. Губа Л. В. Семантика простору та її концептуалізація у малій прозі 

Германа Гессе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Губа Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-5827 А] УДК 811.112.2'37:821-32.09 

1814. Гуцол А. М. Німецькомовний матримоніальний конфліктний дискурс: 

когнітивний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Гуцол Анастасія Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-5592 А] УДК 811.112.2 '42 

1815. Корольова Н. О. Мовні засоби вираження німецької національної 

ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Корольова 

Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 150 пр. — [2015-5724 А] 

 УДК 811.112.2'42:821.112.2-3.09(092) 

1816. Паров'як І. І. Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у німець-

комовному постмодерністському прозовому тексті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Паров'як Іван Іванович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5643 А] 

 УДК 811.112.2'367:821.112.2'06-3 

1817. Свірідова Ю. О. Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ століття: 

лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Свірідова Юлія Олек-

сандрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Херсон, 

2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6254 А] 

 УДК 811.112.2'42:821.112.2(436)-3.09"19" 

1818. Сидорова М. О. Лінгвопрагматичні властивості висловлень з імплікату-

рами у реактивних ходах німецькомовного діалогічного дискурсу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сидорова 

Марія Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-6148 А] УДК 811.112.2'42 

1819. Шаряк О. М. Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Шаряк Оксана Миколаїна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-7077 А] 

 УДК 811.112.2'373.611'42:070 
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811.13 Романські мови 

На ступінь кандидата 

1820. Тучкова О. О. Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому 

автобіографічному романі: композиційно-наративний та стилістико-прагматичний 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 

"Роман. мови" / Тучкова Олена Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2015-6159 А] 

 УДК 811.13'42:821.133.1-94.09-055.2 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь доктора 

1821. Косович О. В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької 

мови : (на матеріалі онлайн. видань) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Косович Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-

т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(61 назва) та в тексті. — 100 пр. — [2015-7017 А] УДК 811.133.1'373'42 

На ступінь кандидата 

1822. Бритвін Д. В. Лінгвопоетика маргінальності у сучасному французькому 

романі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 

"Роман. мови" / Бритвін Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5571 А] 

 УДК 811.133.1'1:821.133.1'06-31.09 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

1823. Попов С. Л. Граматичні варіанти в російській мові: когнітивно-еволю-

ційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Попов Сергій Леонідович ; НАН України, Ін-т мово-

знавства ім. О. О. Потебні, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2015. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 100 пр. — [2015-6132 А] 

 УДК 811.161.1'36'42 

На ступінь кандидата 

1824. Перепелиця М. С. Мовні трансформації в сучасному мас-медійному 

дискурсі: комплексний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Перепелиця Марія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5754 А] 

 УДК 811.161.1'42:316.774 

1825. Плахтій А. О. Вербалізація концепту "Англія" в російській мові : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / 

Плахтій Анастасія Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2015-

7301 А] УДК 811.161.1'38 

1826. Суворова С. А. Структурно-семантичні особливості заголовків наукових 

праць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 
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"Рос. мова" / Суворова Світлана Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-5658 А] УДК 811.161.1'37:001.8 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

1827. Совтис Н. М. Українсько-польський лінгвокультурний діалог у творах 

Л. Е. Венглінського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" ; 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Совтис Наталія Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2015-7308 А]

 УДК 811.161.2+811.162.1]'42 

1828. Яремко Я. П. Концептуальні поняття сучасної політології: лінгвокогні-

тологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Яремко Ярослав Петрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Одеса, 2015. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (47 назв). — 100 пр. — [2015-6600 А] 

 УДК 811.161.2'27:32 

На ступінь кандидата 

1829. Борис Л. М. Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буко-

винських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Борис Людмила Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-5455 А] 

 УДК 811.161.2'282.3(477.85)'373.46:641.5 

1830. Вдовиченко Н. В. Вербалізація морально-етичних концептів в україн-

ській мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Вдовиченко Наталія Володимирівна ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-5694 А] УДК 811.161.2'373.4:17 

1831. Дюкар К. В. Оказіоналізми в поетичних ідіостилях В. Голобородька, 

Т. Мельничука, С. Сапеляка : (структурно-семант. і функц. аспекти) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дюкар 

Катерина Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-7126 А] УДК 811.161.2'42:821.161.2-1.09(092) 

1832. Крищук В. Л. Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця 

ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Крищук Валентина Леонідівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5727 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2-311.6.09"199/200" 

1833. Личук С. В. Семантика та структура народних географічних назв Івано-

Франківщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Личук Світлана Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-5406 А] УДК 811.161.2'373.21(477.86) 
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1834. Романина І. Р. Структурно-семантичні особливості діалектних текстів 

про чуда в наддністрянському говорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Романина Ірина Романівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України]. — Львів, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6548 А] 
 УДК 811.161.2'282.2(477.83/.86) 
1835. Соломахін А. Ф. Структура, функціонування та розвиток астрономічної 

термінології української мови (друга половина ХХ — початок ХХІ століть) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Соломахін Андрій Федорович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
[Херсон. держ. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2015-5773 А] УДК 811.161.2'373.46:52]"195/201" 

1836. Стрій Л. І. Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: струк-
турно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Стрій Людмила Іванівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2015-5656 А] УДК 811.161.2'42:32 

1837. Титаренко А. А. Урбанонімія Кривого Рогу: структура, семантика, функ-
ціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Титаренко Анастасія Андріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-6024 А] 

 УДК 811.161.2'37'42 
1838. Тютенко О. Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в 

сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тютенко Олена Федорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2015-5899 А] УДК 811.161.2'06'37 

1839. Фецко І. М. Термінологія музейництва: формування, системно-струк-
турна організація, термінотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Фецко Іванна Михайлівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-
6552 А] УДК 811.161.2'373.46:069 

1840. Харьківська О. В. Суфіксальний словотвір апелятивних іменників в 
українських говорах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Харьківська Олеся Василівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6553 А] 

 УДК 811.161.2'282.2'373.611(477.87) 
1841. Хилько І. А. Структура та семантика складнопідрядних умовних речень 

у мові української прози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Хилько Ірина Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — 
Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-
6192 А] УДК 811.161.2'367.335:821.161.2-3.09 

1842. Шиць А. А. Нечленовані речення в граматичній системі сучасної україн-
ської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Шиць Андрій Анатолійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 
— Луцьк, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-5913 А]
 УДК 811.161.2'06'366.5 
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1843. Шрамко Р. Г. Ізофункціональні парадигми в системі предикатів стану в 
українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шрамко Руслана Григорівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2015. — 
24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5798 А] 

 УДК 811.161.2'367.625'42 
1844. Яворський А. Ю. Актуалізація поліських говорів у сучасному худож-

ньому тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Яворський Андрій Юрійович ; Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2015-5917 А] УДК 811.161.2'06'282.3(477.8) 

811.162.3 Чеська мова 

На ступінь кандидата 

1845. Ємчура Н. Р. Неологізація чеської суспільно-політичної лексики кінця 
ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Ємчура Наталія Романівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 
— [2015-6494 А] УДК 811.162.3'373'276.6:3]"199/201" 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

1846. Павлюх Н. М. Проблема читача у європейській літературі та європей-
ському літературознавстві доби романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Павлюх Наталія Мико-
лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 ( 8 назв). — 120 пр. — [2015-
7056 А] УДК 821(4).09 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

1847. Кумпан С. М. Новелістика Івліна Во: поетика комічного : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / 
Кумпан Світлана Михайлівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Мико-
лаїв, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-
6097 А] УДК 821.111-32.09(092) 

1848. Турчанська О. С. Гендерна інтерпретація жіночих образів у творчості 
Елізабет Гаскелл і Ольги Кобилянської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Турчанська 
Олена Сергіївна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника"]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2015-7313 А] УДК 821.111+821.161.2].091 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

1849. Горенко І. В. Пам'ять жанру і наративні функції оповідей рабів у афро-

американському художньому дискурсі другої половини ХХ століття : (на матеріалі 



   

 
261 

романів Ішмаеля Ріда "Політ до Канади" та Едварда Джоунза "Знаний світ") : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." / Горенко Ірина Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-5465 А] УДК 821.111(73).09 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

1850. Чура Ю. О. Німецькомовна мазепіана ХІХ століття і пенталогія Богдана 
Лепкого "Мазепа" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Чура Юлія Олександрівна ; Бердян. 
держ. пед. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Бердянськ 
(Запоріз. обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2015-
7342 А] УДК 821.112.2+821.161.2].091"18" 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

1851. Работяга Г. І. Поетика події у французькій драматургії 80—90 років 
ХХ ст. : (на матеріалі п'єс Б.-М. Кольтеса та Ф. Міньяна) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Работяга 
Ганна Ігорівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. 
— Миколаїв, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-
6010 А] УДК 821.133.1-2.09"198/199" 

1852. Фель О. Л. Проблематика та поетика малої прози Жана Дютура : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. 
країн" / Фель Олена Леонідівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — 
Миколаїв, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-6028 А] 

 УДК 821.133.1-32.09 
1853. Шапарєва Н. О. Художня концепція світу у трилогії Луї-Фердінана 

Селіна "Із замку в замок", "Північ", "Рігодон" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Шапарєва Наталія 
Олегівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Миколаїв, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-6878 А]
 УДК 821.133.1'06-31.09 

821.134.2.0 Іспанська література 

На ступінь кандидата 

1854. Романова С. В. Художні стратегії конструювання постмодерністської 
ідентичності у романах Роси Монтеро : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Романова Світлана Володи-
мирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — 
Миколаїв, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2015-6012 А] 

 УДК 821.134.2-31.09 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

1855. Тарарак О. В. Формування, розвиток та семантичні межі наполеонів-

ського "тексту" російської літератури ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Тарарак 

Олександр Валентинович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. — [2015-6158 А] 

 УДК 821.161.1.09"180/191" 

На ступінь кандидата 

1856. Бєлоус А. В. "Стихотворения (1883—1887)" Д. С. Мережковського в 

контексті російської поезії 1880-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Бєлоус Антоніна Вікторівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2015-6330 А] 

 УДК 821.161.1-1.09"1880/1889" 

1857. Дубініна Л. А. Поетика малої прози В. Я. Брюсова 1900—1910-х років : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 

літ." / Дубініна Любов Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2015-7125 А] 

 УДК 821.161.1-1.09"1900/1910"(092) 

1858. Князь Г. О. Специфіка інтерпретації античних образів у пізній дра-

матургії М. І. Цвєтаєвої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Князь Ганна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2015-5489 А] УДК 821.161.1-2.09 

1859. Комісаренко К. Ю. Фантастична проза братів Аркадія і Бориса Стру-

гацьких та Олеся Бердника: порівняльна типологія і поетика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературо-

знавство" / Комісаренко Катерина Юріївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ 

(Запоріз. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-5723 А]

 УДК 821.161.1+821.161.2]-312.9.091 

1860. Поддубко Ю. В. Мотивно-образна система лірики О. Кушнера : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / 

Поддубко Юлія Віталіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-6376 А] 

 УДК 821.161.1-1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

1861. Гарачковська О. О. Жанрово-стильові модифікації української віршо-

ваної сатири й гумору ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Гарачковська Оксана Олександрівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. — Київ, 2015. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2015-5579 А] 

 УДК 821.161.2-17.09"19" 

1862. Ткаченко Р. П. Художньо-інтерпретаційні моделі прози про науку в 

українській літературі ХІХ — початку ХХІ ст. : (жанр.-стильові різновиди й но-

вації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Ткаченко Роман Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2015-7032 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"180/201" 
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1863. Юрчук О. О. Особливості формування та стратегії репрезентації анти-

колоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Юрчук Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). 

— 100 пр. — [2015-6800 А] УДК 821.161.2.09 

На ступінь кандидата 

1864. Александренко В. В. Художні параметри світоглядної моделі "хутір як 

світ" у прозі Дмитра Марковича: жанрово-стильові аспекти : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Александренко 

Вікторія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2015-6681 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 

1865. Богданова О. І. "Міський текст" у прозі М. Хвильового та А. Дьобліна : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "По-

рівнял. літературознавство" / Богданова Ольга Іванівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — 

Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2015-5689 А] УДК 821.161.2+821.112.2]-3.091(092) 

1866. Бугай С. Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." / Бугай Світлана Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 120 пр. — [2015-7007 А] 

 УДК 821.161.2'06.09(092) 

1867. Волощук Ю. О. Поетика романної прози Володимира Ґжицького : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Волощук Юлія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-6847 А] 

 УДК 821.161.2.09 

1868. Дубровський Р. О. Лірика Галини Гордасевич: проблематика, поетика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Дубровський Роман Олександрович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — 

[2015-5477 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 

1869. Дядченко Л. С. Міфопоетичний простір у ліриці Тараса Федюка : (київ. 

період) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 

"Теорія літ." / Дядченко Людмила Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-7012 А] 

 УДК 821.161.2'06-1.09:398](092) 

1870. Закутна І. О. Жанрово-стильова еволюція українського історичного 

роману у віршах ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Закутна Ілона Олександрівна ; Бердян. держ. пед. 

ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-7205 А] 

 УДК 821.161.2.09"19" 

1871. Зеленська В. М. Проблема національної пам'яті в художньо-образній 

структурі української прози на історичну тематику (40—50 рр. ХХ століття) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Зеленська Валентина Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2015-5833 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"194/195" 

1872. Кисла О. Ф. Творчість Тараса Шевченка у літературно-критичній ре-

цепції середини й другої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Кисла Оксана Федорівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 

100 пр. — [2015-6767 А] УДК 821.161.2.09"1850/1899" 

1873. Кобута С. С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана 

Багряного та Джорджа Орвелла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Кобута Світлана 

Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

120 пр. — [2015-5840 А] УДК 821.161.2+821.111].091 

1874. Коломицева М. О. Фольклористична спадщина Григорія Нудьги : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 

"Фольклористика" / Коломицева Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2015-

7015 А] УДК 821.161.2.09:398.8](092) 

1875. Левчук Ю. О. Жанрова система творчості Лесі Українки : (когнітив. 

аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 

"Теорія літ." / Левчук Юлія Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-5732 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

1876. Оздемір О. В. Українська жіноча проза кінця ХХ — початку ХХІ ст.: 

проблеми генезису та поетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Оздемір Оксана Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2015-5518 А] УДК 821.161.2-3.09"199/201"-055.2 

1877. Суховєєнко К. І. Драматичні твори Є. Плужника і українська драма-

тургія 1920—1930-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Суховєєнко Катерина Ігорівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 

— [2015-7147 А] УДК 821.161.2-2.09"1920/1930" 

1878. Телешман С. І. Поетична творчість Михайла Ткача: жанровий і змістовий 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Телешман Світлана Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

— Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

5784 А] УДК 821.161.2'06-1.09 

1879. Томченко М. А. Психоаналіз у науковій та художній творчості Ніли 

Зборовської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Томченко Марина Анатоліївна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [ДВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т"]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-7310 А] УДК 821.161.2'06.09 
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821.162.3.0 Чеська література 

На ступінь кандидата 

1880. Погребняк О. А. Модус України в чеській прозі кінця ХХ — початку 

ХХІ століття: типологія і жанрологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Погребняк Олена 

Альбертівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 120 пр. — [2015-7058 А] 

 УДК 821.162.3-3.091(477)"199/200" 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

1881. Гнера В. А. Аерокосмічний моніторинг як інструмент пам'яткознавчих 

досліджень : (на прикладі пам'яток археол. Брусилів. р-ну Житомир. обл.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнавство. 

Пам'яткознавство" / Гнера Володимир Анатолійович ; НАН України, Укр. т-во 

охорони пам'яток історії та культури. Центр пам'яткознавства. — Київ, 2015. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — [2015-6894 А] 

 УДК 902.3.035:528.8](477.42) 

1882. Шейко І. М. Світильники Ольвії (кінець VII ст. до н. е. — І ст. н. е.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / 

Шейко Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т археології, [Нац. ун-т "Києво-Мо-

гилян. акад."]. — Київ, 2015. — 14 с. — Бібліогр.: с. 10—12 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-6880 А] УДК 904:662.5](210.5:262.5)"-06/00" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

1883. Доан П. В. Локальні системи у територіальному управлінні туризмом в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 

"Екон. та соц. географія" / Доан Павло Ванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-5705 А] УДК 911.3:338.48](477) 

913 Регіональна географія 

На ступінь кандидата 

1884. Гінзула М. Я. Регіональний еколого-географічний аналіз промислового 

природокористування : (на прикладі Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. вико-

ристання природ. ресурсів" / Гінзула Мар'яна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-5943 А] 

 УДК 913:332.334.4:62](477.84) 
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929 Біографічні дослідження 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 

1885. Журавльов С. А. Рід Грушевських у культурно-освітньому і громад-

ському житті України (друга половина ХІХ — перша третина ХХ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Журавльов Святослав Андрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-6608 А]

 УДК 929.52ГРУ"18/19" 

929.7 Нобілітет. Знать. Дворянство 

На ступінь кандидата 

1886. Проць Н. В. Дворянство Харківської губернії другої половини ХІХ — 

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

спец. 07.00.01 "Історія України" / Проць Наталія Василівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6514 А] УДК 929.7.031(477.54)"185/190" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

1887. Вілкул Т. Л. Хронографічна складова домонгольського київського літо-

писання та походження давньоруських хронографів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Вілкул Тетяна Леонідівна ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 

2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2015-6242 А] 

 УДК 930.2:003.64](477)"08/12" 

1888. Кудінов Д. В. Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. — 

лютому 1917 р.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Ку-

дінов Дмитро Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (35 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5728 А]

 УДК 930.2:94(477)"1900/1917" 

1889. Преловська І. М. Джерела з історії Української автокефальної право-

славної церкви 1917—1939 рр.: збереженість, класифікація, актуалізація та інформа-

ційний потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Преловська Ірина 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-

шевського. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33 (51 назва) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-6628 А] УДК 930.2:271.222(477)]"1917/1939" 

На ступінь кандидата 

1890. Боримський В. В. Польсько-український союз 1920 р. в українській і 

польській історіографіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 



   

 
267 

спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Борим-

ський Віталій Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-6602 А]

 УДК 930.1(438:477)"1920" 

1891. Вовк О. І. В. Н. Каразін (1773—1842) в історико-біографічних нара-

тивах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 

"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Вовк Ольга Ігорівна ; 

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

Дніпропетровськ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-7322 А] УДК 930:929 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

1892. Кулініч М. Ю. Архівна україніка: історія повернення, типологія, дже-

рельно-інформаційне значення (1991—2014 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Кулініч Марія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

6580 А] УДК 930.253:39(=161.2)]"1991/2014" 

1893. Хащина Х. О. Інформаційні ресурси місцевих державних архівних уста-

нов України: типологія, організація, перспективи розвитку : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документо-

знавство. Архівознавство" / Хащина Христина Олександрівна ; М-во культури Ук-

раїни, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-5902 А] УДК 930.253:004.775](477) 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

1894. Наумкіна О. С. Етнічні мотиви в сучасних дизайнерських практиках 

українських модельєрів: культурологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / Наумкіна Ольга 

Сергіїна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-5638 А] 

 УДК 930.85:687.01:39](477) 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

1895. Крамар Ю. В. Національно-культурна та релігійна політика урядів 

Польщі на Волині (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Крамар Юрій Вікторович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 34—38 (43 назви). — 100 пр. — [2015-6659 А] 

 УДК 94:342.51](438.41)"1921/1939" 

На ступінь кандидата 

1896. Гайдай В. В. Громадські організації Польщі 1918—1939 років: інсти-

туційний розвиток та суспільно-політична діяльність : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гайдай Валентин 

Вікторович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 

— Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-6888 А]

 УДК 94:329](438)"192/193" 

1897. Гнідик І. І. Початки та розбудова Греко-Католицької Церкви у США 

(кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гнідик Ірина Ігорівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2015-6650 А] УДК 94:271.4-523.4](73)"189/191" 

1898. Кириченко О. Б. Становлення і діяльність російської дипломатичної 

служби в Японії у 1855—1904 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кириченко Олена Борисівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2015. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

5966 А] УДК 94:341.7]((47+57):520)"1855/1904" 

1899. Кушнарьов С. С. Південне порубіжжя Російської держави наприкінці 

XVI—XVII ст. : (на прикладі Серед. Пооскілля) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кушнарьов Сергій 

Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5730 А] 

 УДК 94(470.325)"15/16" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

1900. Антонюк Т. Д. Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів 

в умовах незалежності України (1991—2012 рр.): досвід університетів міста Києва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—31 (37 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2015-7041 А] УДК 94:378.062](477)"1991/2012" 

1901. Вісин В. В. Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ — 

першій третині ХХ ст.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Вісин Валентин Васильович ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — 100 пр. — [2015-6731 А] 

 УДК 94:334.012.34](477.82)"185/193" 

1902. Карпов В. В. Історичні витоки української військової символіки та її 

розвиток в незалежній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Карпов Віктор Васильович ; Держ. ВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (43 назви). — 

100 пр. — [2015-6081 А] УДК 94:355.15](477) 

1903. Коваленко Н. П. Сівозміни у землеробстві України: еволюція теорії, 

методології та практики другої половини ХІХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. 

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

Коваленко Наталія Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — 

Київ, 2015. — 47 с. : табл. — Бібліогр.: с. 36—44 (84 назви) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-6743 А] УДК 94:631.582](477)185/201" 
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1904. Мельничук І. А. Витоки і становлення української політичної еліти 

(ІХ — середина XVII ст.): історичний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мельничук Ігор Анато-

лійович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2015. — 47 с. — Бібліогр.: с. 39—44 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5742 А]

 УДК 94:323.39](477)"08/16" 

1905. Мусаєва У. К. Розвиток музейної справи в Кримській АСРР (1921—

1941) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Мусаєва Улькера Кязимівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 

— Одеса, 2015. — 30 с. — Бібліогр.: с. 22—28 (62 назви). — 100 пр. — [2015-5868 А]

 УДК 94:069](477.75)"1921/1941" 

1906. Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час 

Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Синявська Лариса Іванівна ; Держ. ВНЗ "Пе-

реяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т історії України 

НАН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 35—38 (31 назва). — 100 пр. — [2015-6017 А] 

 УДК 94:62](477.6/.7)"1914/1918" 

1907. Стрелко О. Г. Становлення та розвиток науки про залізничні станції та 

вузли (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століть) : автореф. дис. на 

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

Стрелко Олег Григорович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2015. — 42 с. 

— Бібліогр.: с. 36—39 (43 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5778 А] 

 УДК 94:001:656.21](477)"185/191" 

На ступінь кандидата 

1908. Андрющенко Е. С. Українські праворадикальні організації у контексті 

суспільно-політичних процесів (кінець 1980-х — 2015 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Андрющенко 

Едуард Сергійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6322 А] 

 УДК 94:329.73](477)"1980/2015" 

1909. Бойчук Я. А. Громадські об'єднання етноменшин на українських землях 

у складі Російської імперії (1861—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бойчук Яна Анатоліївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6331 А] 

 УДК 94:323.15](477)"1861/1914" 

1910. Варивода К. С. Становлення і розвиток електрофізіології в Україні 

(кінець ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2015-5935 А] 

 УДК 94:612.014.42](477)"189/195" 

1911. Ворожко В. П. Становлення та розвиток системи захисту державних 

секретів у Радянській Україні (1919—1954 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ворожко Валерій 
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Павлович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-5821 А] 

 УДК 94:35.083.8](477)"1919/1954" 

1912. Гайдаєнко І. В. Відновлювана та нетрадиційна енергетика в Україні 

(початок ХХ—ХХІ ст.): провідні тенденції і перспективи розвитку : автореф. дис. на 

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

Гайдаєнко Ігор Васильович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

6734 А] УДК 94:620.92](477)"191/200" 

1913. Гайдай О. Ю. Радянська спадщина в політиці пам'яті та свідомості 

населення України 1991—2014 рр. : (на матеріалах Вінниц., Житомир., Черкас. та 

Полтав. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Гайдай Олександра Юріївна ; НАН України, Ін-т історії 

України. — Київ, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2015-7048 А]

 УДК 94:316.64](477)"1991/2014" 

1914. Галішевський В. А. Громадська діяльність Михайла Брайчевського : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Галішевський Віталій Анатолійович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог 

(Рівнен. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

6064 А] УДК 94(477)(092) 

1915. Гірна Н. М. Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кре-

вецького (1883—1940 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гірна Наталія Мирославівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 

— [2015-6649 А] УДК 94(477)(092) 

1916. Демартино А. П. Повстанський рух в Середньому Подніпров'ї України 

(1918 — середина 1920-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Демартино Андрій Павлович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-6340 А] 

 УДК 94:355.426](477)"1918/1925" 

1917. Комар Є. Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 

20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Комар Євгеній Григорович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-7016 А] 

 УДК 94:316.624](477)"1920/1929" 

1918. Коханова О. О. Суспільно-політичне становище жінки в радянській 

Україні (20—30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Коханова Олена Олександрівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

6460 А] УДК 94:323.3-055.2](477)"192/193" 

1919. Коцур Л. М. Національні меншини України в етнополітичних процесах 

наприкінці 1980-х — у 1990-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коцур Леся Михайлівна ; Держ. ВНЗ 
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"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — 100 пр. 

— [2015-6821 А] УДК 94:323.15](477)"198/199" 

1920. Левандовська Л. М. Українські культурно-освітні товариства Пере-

мишля як чинник громадсько-політичного життя Галичини (1867—1939 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Левандовська Людмила Миколаївна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-6928 А] 

 УДК 94:061.2](477.83/.86)"1867/1939" 

1921. Мазипчук М. Д. Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського в 

УСРР (1917—1937 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мазипчук Максим Дмитрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-5625 А] 

 УДК 94:323](477)"1917/1937"(092) 

1922. Майор Р. І. Український національний рух на Закарпатті: генеза, роз-

виток і характерні риси (1848—1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Майор Ростислав Іванович ; 

Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. 

обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 125 пр. — [2015-6917 А]

 УДК 94:329.73](477.87)"1848/1919" 

1923. Малеончук Г. О. Суспільно-політичний, соціально-економічний та 

культурний розвиток Луцька у міжвоєнний період (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Малеон-

чук Галина Олександрівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-7232 А] 

 УДК 94(477.82-25)"1919/1939" 

1924. Мотричук Р. Г. Громадські об'єднання національних меншин України у 

20—30 роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мотричук Роман Генійович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6622 А] 

 УДК 94:061.2:323.15](477)"1920/1930" 

1925. Музика Ю. В. Громадська та науково-просвітницька діяльність 

Д. Л. Мордовця (1830—1905) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Музика Юрій Володимирович ; Чернігів. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6509 А] 

 УДК 94(477)(092)"1830/1905" 

1926. Мухаровська А. О. Діяльність державних комісій щодо обліку збитків, 

заподіяних нацистськими загарбниками господарству і населенню у Волинській та 

Ровенській областях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Мухаровська Анна Олександрівна ; Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-7245 А] УДК 94(477.81/.82)1942/1976" 

1927. Нижник С. В. Академік УААН В. Ф. Пересипкін — вчений, педагог та 

організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні другої половини 
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ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Нижник Світлана Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6774 А] 

 УДК 94:631.117.4](477)"1950/1999"(092) 

1928. Понєдєльник Л. А. Літературно-мистецьке життя Волині у міжвоєнний 

період (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Понєдєльник Лариса Анатоліївна ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 

100 пр. — [2015-6988 А] УДК 94:7/8](477.82)"1921/1939" 

1929. Попова О. П. Діяльність академіка УААН В. М. Трегобчука в контексті 

розвитку економіки природокористування України (60-ті роки ХХ ст. — початок 

ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Попова Оксана Павлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2015-5760 А] УДК 94:[001.89:502.171](477)"1966/2006"(092) 

1930. Самсонюк Т. М. Поляки Рівненщини в умовах становлення радянського 

тоталітарного режиму (1939—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Самсонюк Тетяна Миколаївна ; 

Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—

20 (19 назв). — [2015-5769 А] УДК 94(477.81=162.1)"1939/1941" 

1931. Старенький І. О. Пам'яткоохоронна діяльність подільського право-

славного духовенства в ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Ста-

ренький Ігор Олександрович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та 

культури. Центр пам'яткознавства, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (27 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-5775 А] УДК 94:719:271.2-722.5](477.43/.44)"180/191" 

1932. Сторожук І. А. Суспільно-політична та культурно-освітня діяльність 

духовенства Волинської губернії у 1804—1905 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сторожук Ірина Ана-

толіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6475 А] 

 УДК 94:27-722.5](477.82)"1804/1905" 

1933. Стрільчук В. В. Україна — Польща: транскордонне співробітництво в 

культурній сфері (90-ті роки ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стрільчук Віталій 

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

ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

130 пр. — [2015-5657 А] УДК 94:304.4](477+438)"19/20" 

1934. Тараненко О. Г. Діяльність професора Л. О. Шепотько з наукового 

забезпечення економічного та соціального розвитку аграрного сектору України  

(60-ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Тараненко Оксана Григорівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-5427 А] 

 УДК 94:338.432](477)"196/201" 
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1935. Томаченко О. В. Політика України у галузі шкільної історичної освіти 

(1991—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Томаченко Олександр Володимирович ; Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 

— 100 пр. — [2015-6426 А] УДК 94:373.014](477)"1991/2009" 

1936. Труш С. М. Харківська губернська надзвичайна комісія: організація, 

функції, діяльність (1919—1922 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Труш Світлана Миколаївна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-7312 А] УДК 94(477.54)"1919/1922" 

1937. Харченко О. В. Становлення та розвиток музеїв художнього профілю 

України як культурно-освітніх закладів (кін. ХІХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'ятко-

знавство" / Харченко Олена Володимирівна ; НАН України, Укр. т-во охорони 

пам'яток історії та культури. Центр пам'яткознавства. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-6953 А] 

 УДК 94:069](477)"189/201" 

1938. Ховайба Н. Г. Державна політика у галузі кінематографа УРСР (друга 

половина 1960-х — перша половина 1980-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ховайба Наталя Гри-

горівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-6554 А] 

 УДК 94:[351.854:791](477)"1960/1980" 

1939. Чалаван В. А. Діяльність професора М. І. Нижнього з розвитку віт-

чизняної аграрно-економічної науки (50-ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : 

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

науки й техніки" / Чалаван Віктор Арісович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 28 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-5792 А] УДК 94:338.43](477)"195/201" 

1940. Шаталов Д. В. Українське козацтво у суспільній думці другої половини 

XVIII — першої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шаталов Денис Валерійович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-7344 А] 

 УДК 94(477)"175/181" 
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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. 

Аббасова А. Р. 1739 

Абді М. Ш. 1203 

Аблікова А. В. 1778 

Аваков В. В. 1259 

Авдєєва О. П. 1380 

Аветисян Ю. Ф. 1149 

Аветісян К. В. 1704 

Авраменко Т. Г. 1030 

Агавердієва Х. Ф. 716 

Агєєв К. В. 1698 

Адаменко І. П. 318 

Адамович І. В. 809 

Адасюк І. П. 1636 

Азатьян В. І. 810 

Аксельрод Р. Б. 213 

Акулова О. Ю. 1239 

Алаб'єв В. Р. 259 

Алале А. М. 1351 

Александренко В. В. 

 1864 

Александрович В. А. 

 1487 

Алексій  

(Громадський О. Я. ; 

митрополит) (179) 

Алескерова Ю. В. 714 

Аліменко О. С. 1794 

Алоян Р. Т. 487 

Аль Хайят М. Н. К. 1693 

Аль-Брайчат С. Д. С. 444 

Аль- 

Мзіраві А. М. Л. 1412 

Аль- 

Мула Алі К. І. І. 1652 

Альомар М. І. А. 10 

Альошина М. Д. 1795 

Аль- 

Саммарраі М. С. І. 984 

Аль-Шайх Я. Д. 1728 

Амброзяк О. В. 752 

Амірханов О. В. 1078 

Андрейчин Ю. М. 1233 

Андрієнко В. О. 6 

Андрієнко Н. М. 56 

Андрійчук М. І. 981 

Андрійчук Т. В. 1144 

Андрійчук Ю. А. 1653 

Андрійчук Я. Р. 1179 

Андріяш Г. С. 1150 

Андросова Д. В. 1773 

Андросюк М. С. 1390 

Андрощук І. І. 241 

Андрущак І. Є. 14 

Андрущенко Т. С. 615 

Андрющенко Е. С. 1908 

Антонюк Т. Д. 1900 

Антошина І. В. 445 

Апєкунов Г. Ю. 1260 

Арар О. М. Ю. 466 

Ареф'єв С. О. 1651 

Артемов В. Ю. 790 

Артюхова Н. О. 1694 

Арус К. М. 1422 

Асмолова Л. В. 1383 

Астапенко О. О. 1249 

Атаманюк О. П. 278 

Атамась О. А. 811 

Афанасьєва М. В. 1654 

Афанасьєва М. Г. 367 

Бабельчук О. І. 753 

Бабенко А. О. 658 

Бабенко Л. П. 1135 

Бабенко Т. П. 779 

Бабенко Ю. В. 985 

Бабич В. І. 791 

Бабічук І. С. 1031 

Бабко А. М. 1306 

Бабкова О. О. 812 

Бабошин А. М. 540 

Бабунич В. М. 541 

Бабушка А. В. 1002 

Бабушкіна Т. В. 1544 

Бабушко С. Р. 792 

Багмут І. Ю. 1198 

Багряний І. П. (1873) 

Базака Р. В. 94 

Базилевич В. М. 691 

Бакалець Д. В. 1500 

Баклаженко Є. В. 813 

Балагур Л. О. 814 

Балаєва К. С. 815 

Баланенко І. Г. 967 

Балацький Ю. О. 1584 

Баликіна Л. І. 488 

Балита Т. М. 1240 

Балійчук О. Ю. 1508 

Банахевич Р. Ю. 1467 

Бандура М. М. 673 

Барабаш А. В. 1084 

Баранова Г. О. 1475 

Баранова Ю. О. 446 

Барбелко Н. С. 780 

Барсукова Н. С. 816 

Басенко І. Ю. 172 

Басюркіна Н. Й. 394 

Батура С. В. 447 

Башлій І. Д. 1047 

Башманівська Я. В. 193 

Бегей І. І. 233 

Бегека Д. А. 817 

Безпалько А. В. 1599 

Безсмолий Є. Б. 818 

Безугла М. В. 819 

Безус Р. М. 234 

Бейгул В. О. 1452 

Бекіров Б. Е. 1024 

Беланюк М. В. 448 

Беліменко С. С. 1424 

Бельорін- 

Еррера О. М. 820 

Беник Н. Г. 368 

Беньковська Н. Б. 821 

Бербец Т. М. 754 

Береговий С. М. 1117 

Березюк В. П. 822 

Берест О. Б. 1729 
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Бесараб О. Б. 1391 

Беспалова А. О. 489 

Бешлей М. І. 1414 

Бєлан С. С. 1107 

Бєлєй С. І. 216 

Бєлікова М. І. 490 

Бєлікова О. Ю. 303 

Бєлова І. В. 311 

Бєлоус А. В. 1856 

Бивалькевич Л. М. 823 

Бикасова С. А. 733 

Биконя А. Г. 947 

Биченко Л. А. 279 

Білан Т. Р. 986 

Білашенко О. Г. 1095 

Біленець Д. А. 491 

Білецька П. В. 1180 

Білий В. Д. 1761 

Білик І. В. 265 

Білозецький І. І. 1261 

Білокур Є. І. 492 

Білоног А. П. 319 

Білоус Н. М. 717 

Білоус О. С. 449 

Білоус-Осінь Т. І. 493 

Білько К. Ф. 494 

Біляєв О. О. 593 

Бірецька Л. С. 824 

Біцай А. В. 636 

Бобак О. Б. 737 

Бобирь А. Л. 1204 

Бобирь С. В. 1721 

Бобкова Л. С. 1174 

Бобро В. В. 1262 

Бобров М. М. 1437 

Богатчик Л. А. 280 

Богданова О. І. 1865 

Богомазова І. О. 637 

Богуславська Н. М. 1205 

Боднар С. В. 638 

Боднарчук М. М. 612 

Бодунов В. М. 1392 

Бойко А. Р. 1048 

Бойко Г. В. 1515 

Бойко О. В. 395 

Бойко Ю. М. 1421 

Бойко Я. Є. 1307 

Бойченко Е. Г. 583 

Бойчук О. В. 1545 

Бойчук Я. А. 1909 

Болгар Т. М. 312 

Боличева О. В. 145 

Боловацька Ю. І. 825 

Большукіна А. В. 738 

Бондажевська Л. С. 173 

Бондар Н. П. 594 

Бондар О. С. 659 

Бондаренко В. В. 110,  

 976 

Бондаренко Д. В. 826 

Бондаренко Є. В. 980 

Бондаренко О. Ю. 1139 

Бондарєва Ю. О. 1522 

Бондарчук О. А. 755 

Бонецький О. О. 1655 

Борейко Н. М. 320 

Борзих Ю. О. 1295 

Борзов Ю. О. 31 

Боримський В. В. 1890 

Борис Л. М. 1829 

Борис О. П. 1747 

Борис Т. П. 91 

Борисенко М. Ю. 1049 

Борматенко М. В. 57 

Боруцька Ю. З. 1094 

Боршуляк І. І. 639 

Босак К. С. 542 

Бочі А. К. 321 

Бояджі А. О. 1476 

Боярський Є. Д. 467 

Брагін Ю. А. 111 

Бражук М. В. 1352 

Брайчевський М. (1914) 

Бреславець Т. І. 322 

Брижаченко Н. С. 1762 

Бритвін Д. В. 1822 

Брібеш М. Р. 1296 

Броварець О. О. 1115 

Бровчук С. М. 1032 

Брюсов В. Я. (1857) 

Бубін А. О. 739 

Бугаєнко Н. С. 1331 

Бугай С. Г. 1866 

Бугайов В. В. 1546 

Буданова О. Б. 194 

Будко А. В. 827 

Бужбецький Р. Ю. 1627 

Бузмаков Д. Л. 1210 

Булкіна А. В. 1798 

Бульба І. О. 1574 

Бульба О. М. 543 

Бунечко В. І. 495 

Бурак Н. Є. 58 

Бурдьо І. М. 1637 

Бурий О. М. 1250 

Бурлака І. В. 613 

Бурма С. К. 468 

Буряк С. Ю. 1492 

Бутенко Ю. І. 7 

Бухтіарова А. Г. 323 

Буяджи В. В. 1016 

Ваврук І. Є. 17 

Ваганов В. Є. 1374 

Валюкевич Т. В. 1799 

Варивода А. Г. 92 

Варивода К. С. 1910 

Варяниця- 

Рощупкіна Л. А. 1025 

Василевська О. І. 146 

Васильєв О. Ю. 1477 

Васильків В. В. 1434 

Васильченко О. В. 1085 

Васильченко О. І. 828 

Васильченко О. П. 475 

Васильчук О. Ю. 1535 

Васильчук С. С. 624 

Васько О. Б. 968 

Васюта В. А. 1199 

Ватуля Г. Л. 1474 

Ващенко Ю. В. 476 

Ващук Д. Л. 1050 

Вдовиченко Н. В. 1830 

Веденісов А. В. 1488 

Великоречанін П. О. 496 

Венгер А. М. 1151 

Венглінський Л. Е. (1827) 

Веньовцева Н. Ю. 1211 

Вербенко І. О. 32 

Вербова О. С. 235 

Вергун А. М. 1656 

Вергунова Н. С. 1749 

Веретін Л. С. 59 

Верещук І. А. 682 

Верітов О. І. 1779 
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Вернидуб Р. М. 102 

Вертегел А. О. 1234 

Вертипорох Д. Я. 829 

Вецнер Ю. І. 1695 

Вєнєвцева Є. В. 830 

Виговська Н. А. 95 

Виноградова О. П. 1460 

Виселко А. Д. 831 

Височан О. С. 1633 

Височанська М. Я. 281 

Височанський О. В. 1160 

Височина А. В. 324 

Вихованець З. С. 112 

Вишемирський М. І. 625 

Вишницька І. В. 1181 

Вілкул Т. Л. 1887 

Вінтонів О. Р. 1300 

Вісин В. В. 1901 

Вічко О. І. 1152 

Віштак І. В. 1432 

Владимиренко С. В. 544 

Власенко Р. В. 692 

Власенко Т. О. 60 

Власенко Т. С. 1051 

Вовк О. І. 1891 

Вовкодав О. В. 987 

Вовна О. В. 15 

Волобаєв І. І. 1066 

Воловенко О. Б. 1064 

Волошин О. А. 1349 

Волошина В. О. 147 

Волощук Т. В. 660 

Волощук Ю. О. 1867 

Вольницька Х. І. 1241 

Воляк Л. Р. 1638 

Волянюк Н. М. 1763 

Волярська О. С. 769 

Ворвинець Б. М. 282 

Ворожко В. П. 1911 

Вороненко В. І. 283 

Воронін С. В. 1453 

Воронкова Ю. С. 1118 

Воронова Т. В. 217 

Врублевський Р. Є. 33 

Габер А. А. 88 

Габінет А. В. 11 

Гаврик К. А. 1585 

Гаврилюк В. М. 369 

Гаврилюк О. М. 1206 

Гаврилюк Т. В. 177 

Гавюк А. Т. 226 

Гагауз В. М. 325 

Гайда Т. Ю. 1657 

Гайдаєнко І. В. 1912 

Гайдай В. В. 1896 

Гайдай О. Ю. 1913 

Гайдукова Н. В. 34 

Галаган І. М. 832 

Галамба А. А. 1242 

Галан Я. П. 1780 

Галань Н. В. 113 

Галецька Н. Б. 469 

Галецька Ю. В. 774 

Галішевський В. А. 1914 

Галкін А. С. 1618 

Галкін О. Ю. 1147 

Галушка І. М. 9 

Галущак Д. О. 1501 

Ганус Д. М. 943 

Гарачковська О. О. 1861 

Гарді Т. (1798) 

Гаркуша І. В. 1586 

Гарькавий І. Б. 686 

Гаскелл Е. (1848) 

Гасюк Н. В. 1251 

Гегешко В. В. 1327 

Георгієв В. М. 833 

Георгієш К. В. 1022 

Герасименко Т. М. 1730 

Герасимчук О. Л. 834 

Гербич Л. А. 326 

Герман Л. В. 1353 

Герус А. В. 1549 

Герус О. І. 195 

Гессе Г. (1813) 

Гетьманцева Н. Д. 653 

Гецко В. В. 497 

Гик В. В. 1639 

Гиндич О. А. 1212 

Гінзула М. Я. 1884 

Гінсбах М. К. 1119 

Гірна Н. М. 1915 

Гірц К. (111) 

Гічко В. В. 1478 

Гладка О. В. 584 

Гладких Д. Б. 450 

Гладун З. С. 477 

Глікіна І. М. 1689 

Глушко К. Т. 1263 

Глущевська А. С. 427 

Глущенко М. М. 327 

Глюдзик М. Ю. 1575 

Глюдзик Ю. В. 1800 

Гнатів Н. Б. 284 

Гнедко Н. М. 835 

Гнепа О. В. 720 

Гнера В. А. 1881 

Гнидюк О. П. 836 

Гнилянська О. В. 405 

Гнідик І. І. 1897 

Го Кай 1764 

Гой Н. В. 61 

Голинський Ю. О. 328 

Голік О. В. 837 

Голобородько В. (1831) 

Головач Н. А. 1264 

Голович Н. М. 62 

Головіна О. Л. 285 

Головко В. А. 838 

Головко Д. В. 1479 

Головня В. Д. 839 

Головченко С. І. 286 

Голубовська О. А. 1658 

Гонтар Д. Д. 329 

Гончар В. М. 1518 

Гончар К. Р. 1765 

Гончаренко Г. А. 498 

Гончаренко І. Г. 687 

Гончаренко О. В. 840 

Гончаров Г. Ю. 661 

Гончаров К. А. 1243 

Гончарова К. О. 1161 

Горбатюк Ю. М. 1490 

Горбатюк Я. В. 499 

Горбач М. В. 1748 

Горбачук В. М. 982 

Гордієнко С. А. 1265 

Горенко І. В. 1849 

Горзов А. П. 500 

Городничук Н. В. 307 

Городній О. М. 1393 

Горщенко Ю. А. 841 

Горяча І. П. 1104 

Готра В. В. 396 
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Грабець І. Н. 501 

Грабко О. В. 1033 

Граділь О. Г. 1354 

Грано Н. В. 1740 

Графтіо Г. О. (1) 

Гребенник Г. В. 287 

Гребенюк Н. В. 1600 

Гребік О. В. 842 

Григорова Г. В. 1067 

Григорович О. В. 843 

Гриник О. І. 288 

Грищенко В. М. 1052 

Грищенко О. М. 1568 

Грищенко С. В. 1017 

Грідель Р. М. 35 

Грінченко М. (724) 

Грінько А. П. 1634 

Громова С. О. 693 

Грошева- 

Шарапова І. В. 662 

Грушевські (рід) (1885) 

Грушко М. В. 470 

Грушко О. О. 231 

Грушовінчук О. В. 1171 

Губа А. А. 8 

Губа Л. В. 1813 

Губаль Ю. В. 502 

Губар К. А. 451 

Губарєва І. О. 397 

Гудзь Н. О. 1801 

Гудима В. М. 1519 

Гудкова В. П. 1612 

Гузе К. А. 640 

Гуйван О. О. 545 

Гулієв А. Д.  478 

Гулінчук Р. М. 289 

Гуменна К. Р. 370 

Гунда А. О. 595 

Гуніна Л. М. 1116 

Гунько М. М. 1034 

Гуренко А. О. 1086 

Гурлєва Т. С. 148 

Гурська О. В. 781 

Гур'янова В. Л. 1213 

Гусак В. Г. 1699 

Гусак Т. П. 546 

Гусар О. А. 503 

Гутверт Р. В. 1301 

Гуцол А. М. 1814 

Гуцол С. Ю. 188 

Гуцул Р. М. 1087 

Гуцуляк В. І. 1312 

Ґжицький В. (1867) 

Давиденко Г. В. 793 

Давиденко Є. О. 18 

Давидков С. О. 371 

Давидова Д. В. 547 

Давидюк Л. П. 428 

Давидюк М. І. 844 

Дайнеко К. Б. 1708 

Дамірчиєв М. І. 479 

Данилюк В. О. 63 

Данилюк І. М. 1053 

Дарвіду К. 393 

Дворак К. П. 1560 

Дегірменджі М. 845 

Дегтярьова К. О. 1182 

Демартино А. П. 1916 

Дембіцький В. М. 1502 

Деметрадзе Т. Р. 504 

Демиденко О. В. 1552 

Демура О. О. 114 

Демченко О. В. 1480 

Демченко Ю. М. 846 

Денега О. П. 548 

Денисенко Л. С. 372 

Дереш В. С. 721 

Деркач Р. В. 1313 

Десятник А. А. 549 

Деяк- 

Якобишин О. М. 96 

Дєєв В. В. 1332 

Джуматій О. О. 1802 

Дидишко Й. Й. 115 

Димко С. С. 1394 

Дичка Н. І. 847 

Дідич В. М. 89 

Дідківська О. Г. 266 

Дідківський А. А. 178 

Дільтей В. (111) 

Дмитрук В. С. 747 

Доан П. В. 1883 

Добровольний О. О. 1183 

Добровольська- 

Піпіч І. Є. 848 

Добрянська Т. А. 101 

Довганич О. В. 1266 

Довжич К. В. 663 

Домаранська А. О. 196 

Домніч С. П. 116 

Доровська І. О. 36 

Доронін В. В. 1511 

Дорофєєва Х. М. 429 

Дорохова О. Е. 1341 

Дрінь Я. М. 966 

Дружиніна В. В. 260 

Друцул Т. І. 505 

Дрюк О. Д. 19 

Дубина С. О. 1156 

Дубініна Л. А. 1857 

Дубініна Н. В. 849 

Дубровський Р. О. 1868 

Дудко П. М. 64 

Дудченко В. В. 398 

Дузінкевич Т. І. 641 

Дука А. П. 236 

Дунаєвська О. В. 1803 

Дутка В. С. 1065 

Дьоблін А. (1865) 

Дюкар К. В. 1831 

Дютур Ж. (1852) 

Дядченко Л. С. 1869 

Дяків О. Я. 290 

Дяченко Н. О. 850 

Д'яченко Ю. Ю. 304 

Дячук М. Д. 1302 

Едер П. Т. 642 

Ендеберя І. В. 851 

Ерсьозоглу І. 852 

Євстратенко Л. І. 1472 

Євсюкова О. О. 1342 

Євтушенко Г. Л. 37 

Євхутич І. М. 452 

Єгоров О. Г. 1512 

Єгорова Ю. В. 550 

Єгупов М. В. 117 

Ємчура Н. Р. 1845 

Єнікєєв О. Ф. 1724 

Єрмак Г. В. 756 

Єрфорт О. Ю. 330 

Єфимова І. В. 149 

Єфімова М. П. 1750 

Єфремова У. П. 1120 
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Жавнерчик О. В. 291 

Жалдак Г. П. 1659 

Желєва Т. С. 1705 

Жернаков М. В. 621 

Жерносєков А. М. 1435 

Жмудська І. Б. 421 

Жмурко І. В. 718 

Жуйков О. Г. 1573 

Жук І. В. 757 

Журавель І. Л. 1622 

Журавльов С. А. 1885 

Журлова О. Д. 1153 

Забара О. А. 853 

Забіяка О. А. 1741 

Забродін П. А. 1054 

Загірська І. О. 20 

Загородній С. Л. 1184 

Загороднюк В. Є. 197 

Загородня Л. І. 1214 

Загородня Т. М. 38 

Задворних С. С. 331 

Задорожна Л. М. 242 

Задорожній О. В. 465 

Задорожнюк О. М. 1438 

Заєць Ю. О. 1055 

Заїченко Л. І. 585 

Зайцев В. О. 854 

Зайченко О. А. 1395 

Закутна І. О. 1870 

Заліско О. І. 551 

Залужна Г. В. 988 

Замша А. В. 150 

Запорожець Л. М. 855 

Заскока А. М. 1035 

Захарова Д. С. 1523 

Захарченко М. С. 118 

Зачко О. Б. 50 

Зборовська Н. (1879) 

Зборовська О. О. 1215 

Звіряка А. І. 1754 

Здоровега В. (99) 

Зеленська В. М. 1871 

Зеленський Р. Л. 1425 

Зеленянська Н. М. 1576 

Зелінська О. В. 1439 

Зембик В. В. 962 

Зернецька А. А. 1793 

Зима А. М. 1308 

Зінкевич О. В. 1640 

Зінченко А. В. 856 

Зінченко М. А. 332 

Знайдюк В. Г. 1536 

Золотнюк О. П. 198 

Зорій І. А. 1267 

Зоря М. В. 1537 

Зубарєва О. І. 199 

Зубачик Р. М. 1619 

Зубко Є. І. 1413 

Зубрицька О. Я. 506 

Зубріліна В. В. 333 

Зубчевська С. В. 782 

Зуєв С. В. 1513 

Зусін А. М. 1440 

Ібрагім  

Асаад М. Алі 1706 

Ібрагімова А. А. 694 

Ібрагімова Н. В. 586 

Іваник Ю. Ю. 39 

Іваницька Б. В. 97 

Іванов А. В. 552 

Іванов В. М. 1396 

Іванов М. А. 1009 

Іванова К. А. 1314 

Іванченко Г. В. 292 

Іванчишин В. В. 1268 

Івахненко О. А. 553 

Івахно І. В. 1291 

Іващенко М. Ю. 1712 

Іващенко О. О. 1559 

Івко С. В. 1014 

Ігнатенко А. В. 1481 

Ігнатовська М. В. 1587 

Ігнатюк В. В. 1620 

Ількович В. В. 1379 

Ільчишин В. М. 1509 

Ісаєва Г. С. 1208 

Іценко О. Г. 179 

Іщенко О. О. 334 

Іщук Т. В. 1162 

Кабанець В. В. 1561 

Кабка Г. М. 1774 

Каблак П. І. 507 

Кавиліна Г. К. 857 

Каграманян А. Л. 1355 

Кадер Ш. А. 430 

Кайдановська О. О. 794 

Кайс З. В. 119 

Калачова Л. В. 858 

Калашнікова Л. Ю. 859 

Калашнікова Ю. В. 1588 

Каленюк О. М. 453 

Калиновський С. В. 1335 

Калінін Є. В. 1252 

Калінін О. В. 508 

Калініна О. Г. 860 

Калмикова Ю. С. 952 

Калугін О. Ю. 1012 

Калужина О. В. 1356 

Камінська І. П. 151 

Кампов С. П. 861 

Каплієнко Т. І. 12 

Каплін М. І. 1397 

Капшук І. М. 1357 

Карабань О. М. 120 

Карамушка Л. І. 335 

Караченцев І. В. 643 

Карбованець О. М. 1044 

Карелов А. В. 1564 

Карелова Г. А. 758 

Карманова Н. І. 227 

Карпенко С. О. 626 

Карпич І. О. 722 

Карпов В. В. 1902 

Карповський П. В. 1589 

Карташова М. О. 1358 

Касьяненко А. М. 627 

Касянов Я. А. 1660 

Катеринчук І. П. 480 

Катранжи Л. Л. 336 

Кахраі К. А. 1426 

Качмар М. І. 1775 

Кащенко І. М. 1359 

Каялі А. 1343 

Квасниця О. Ю. 200 

Кеменяш Р. Ю. 509 

Кириленко О. І. 862 

Кирилич Х. В. 431 

Кирилов Ю. Є. 399 

Кирилюк О. Ю. 602 

Кириченко А. В. 1541 

Кириченко О. Б. 1898 

Кисельова Н. В. 1269 

Кисла О. Ф. 1872 

Кистерна О. С. 1609 
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Кифак А. О. 337 

Кияниця Л. Л. 228 

Кіндзерський Ю. В. 400 

Кіндра С. О. 201 

Кіпенко М. Ф. 695 

Клак І. Є. 863 

Клевчік Л. Л. 243 

Клименко А. М. 1562 

Клименко С. А. 1456 

Климюк В. М. 1140 

Кліманов М. Ю. 1360 

Клітинська О. В. 1253 

Клопота Є. А. 189 

Клочко М. О. 121 

Клюєв Е. С. 1466 

Ключко О. М. 1103 

Князь Г. О. 1858 

Князь О. І. 1628 

Кобзар О. Л. 1121 

Кобзар Я. Л. 1723 

Кобилянська О. (1848) 

Кобилянський О. М. 510 

Кобиренко Ю. О. 1547 

Коблош Н. Д. 1361 

Кобута С. С. 1873 

Коваленко В. В. 1601 

Коваленко Г. А. 1590 

Коваленко К. В. 338 

Коваленко Н. П. 1903 

Коваленко О. В. 1641 

Коваленко О. О. 654 

Коваль Л. М. 364 

Коваль О. П. 1216 

Коваль Т. В. 864 

Ковальов А. В. 1591 

Ковальов Ю. Г. 969 

Ковальчук О. І. 948 

Ковтунова Л. Ю. 616 

Когут І. В. 865 

Когут О. І. 422 

Кожохіна О. В. 1632 

Козак І. М. 1026 

Козак Л. В. 795 

Козачок І. Я. 511 

Козачук О. А. 152 

Козелецька М. О. 644 

Козир Ю. А. 202 

Козицький А. В. 1068 

Козін С. М. 664 

Козятник І. П. 1755 

Кокарев Б. В. 1781 

Колесник І. С. 1069 

Колесник О. О. 1122 

Колесницька Н. М. 224 

Колісник Г. М. 293 

Колісник М. П. 1804 

Колодійчук В. А. 51 

Коломис О. М. 989 

Коломицева М. О. 1874 

Коломієць Є. В. 683 

Коломієць К. В. 1091 

Коломієць М. В. 1217 

Коломієць О. Г. 103 

Коломойцев М. М. 674 

Колотило О. М. 748 

Колпакова О. А. 1496 

Колтун В. С. 688 

Кольтес Б.-М. (1851) 

Комар Є. Г. 1917 

Комар О. С. 771 

Комарицький І. Л. 1185 

Комишан О. О. 1018 

Комісаренко К. Ю. 1859 

Компанець К. А. 373 

Кондра О. Р. 374 

Конєв С. І. 1661 

Коннор В. (96) 

Коновал В. В. 244 

Конограй С. П. 1398 

Конопленко Л. О. 866 

Концевич В. В. 65 

Коняєв Є. А. 696 

Копик Ю. В. 454 

Копчак М. М. 1805 

Корепанов Г. С. 184 

Корінна Г. О. 867 

Коріновська О. М. 1108 

Корнат Л. Я. 697 

Корнева Т. М. 698 

Корнєєв М. В. 313 

Корнієнко А. М. 1088 

Корнієнко В. В. 1297 

Коробчанська А. Б. 1163 

Корогодська А. М. 1711 

Корольова Н. О. 1815 

Коростелін М. О. 868 

Корхіна І. А. 66 

Корхова М. М. 1565 

Корчинська О. О. 375 

Косаняк Н. В. 1777 

Косенко С. Ю. 1597 

Косович В. М. 442 

Косович О. В. 1821 

Костенко А. В. 93 

Костенко В. О. 676 

Костилєв О. І. 512 

Костирко А. Г. 1524 

Костогриз О. А. 1309 

Костомаров О. С. 1717 

Костьян Н. Л. 970 

Костюк Ж. С. 67 

Костюк І. В. 406 

Костюк Т. О. 1745 

Костюкевич А. М. 376 

Костюковський С. Л. 

 1320 

Костючков С. К. 104 

Котенко Н. М. 377 

Коханова О. О. 1918 

Коцур Л. М. 1919 

Коцюбинська М. (1866) 

Коцюбинський Ю. М. 

 (1921) 

Кочина В. В. 869 

Кошевий М. М. 378 

Кошіль В. І. 730 

Кравець Н. В. 677 

Кравченко В. Г. 513 

Кравченко В. Ю. 220 

Кравченко І. М. 665 

Кравченко Н. В. 339 

Кравченко О. В. 1756 

Кравченко О. О. 314,  

 1109 

Кравченко Т. П. 759 

Кравченко- 

Дзондза О. Е. 870 

Кравчик М. Б. 645 

Кравчинська Т. С. 740 

Кравчук А. О. 1525 

Кравчук М. П. (720) 

Кравчук П. М. 1503 

Кравчук П. Ю. 554 

Крамар Ю. В. 1895 
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Крамаренко О. С. 1112 

Крап-Спісак Н. П. 68 

Красницька О. В. 723 

Краснов С. М. 1491 

Краснопольська О. С. 
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Крахмаль Ю. О. 1709 

Крачок Л. І. 245 

Кревецький І. (1915) 

Крептюк А. В. 1514 

Кретова І. Ю. 455 

Кривенко І. П. 871 

Кривенко О. В. 949 

Кривко М. Є. 678 

Крижановський В. В. 

 1410 

Крикент І. В. 1436 

Крикушенко О. Г. 555 

Кричківська О. В. 872 

Криштоп І. В. 1433 

Крищук В. Л. 1832 

Крівда В. В. 1468 

Кріль І. Й. 1123 

Крук О. М. 556 

Круподеря Ю. О. 1553 

Крючкова І. Р. 246 

Ксьонова О. В. 1526 

Кубай Т. Є. 699 

Кудієвський Я. В. 1168 

Кудін О. В. 1056 

Кудінов Д. В. 1888 

Кудлай Т. В. 1610 

Кузіна І. І. 203 

Кузнецов В. В. 1429 

Кузнецова Л. І. 1782 

Кузнецова М. А. 1219 

Кузнецова Ю. А. 1527 

Кузнєцов Е. А. 52 

Кузніцька Б. М. 963 

Кузь М. М. 456 

Кузьменко О. В. 237 

Кузьменко Ю. Я. 1608 

Кузьмінська Є. О. 775 

Кузьмінський Б. Ю. 1642 

Кукса І. М. 401 

Кула М. В. 308 

Кулаков О. О. 1662 

Кулик Б. І. 1382 

Кулик В. О. 1321 

Кулікова Д. В. 1497 

Кулініч М. Ю. 1892 

Кульбачко Ю. Л. 1143 

Кульментьєв О. І. 1027 

Кулянда О. О. 1270 

Кумпан С. М. 1847 

Курек Є. І. 1036 

Курєннов С. С. 1046 

Куриляк Є. Ю. 432 

Курницький В. І. 294 

Кустов І. О. 1701 

Кутова С. О. 760 

Кутоманов Д. Є. 655 

Кухарик В. В. 247 

Кухтик С. В. 457 

Куц В. П. 1690 

Куценко С. В. 873 

Куций П. В. 1504 

Куцяк О. А. 21 

Кучеренко В. С. 1186 

Кучирка Л. І. 1220 

Кучма М. Д. 1154 

Кушнарьов С. С. 1899 

Кушнер О. (1860) 

Кушнерук А. С. 309 

Кушнір О. С. 1271 

Лабарткава О. В. 1441 

Лабинцев А. Ю. 1124 

Лабунська А. В. 471 

Лавний В. В. 1517 

Лавриненко О. О. 514 

Лаврухін В. В. 700 

Лагода К. О. 557 

Ладика Л. М. 1605 

Ладонько Л. С. 274 

Лазарева М. Г. 53 

Лазурський О. Ф. (725) 

Лайко О. І. 402 

Лактіонов І. С. 22 

Ландо О. А. 783 

Ландсман А. О. 1592 

Лапін А. В. 1528 

Лапіна В. О. 874 

Лаушкін О. М. 267 

Лашко М. В. 724 

Лашкул З. В. 1209 

Лебедєв І. В. 261 

Лебідь Т. В. 1092 

Левандовська Л. М. 1920 

Левицька Н. С. 204 

Левчук Ю. О. 1875 

Леган І. М. 268 

Лейко С. В. 875 

Лелека О. В. 122 

Леміш Н. Є. 1797 

Лендел В. Ф. 1577 

Лендєл І. В. 1442 

Леньо Т. В. 944 

Леоненко Т. Є. 537 

Леонтьєва І. В. 725 

Лепкий Б. (1850) 

Лесик Л. І. 1663 

Лесів А. П. 1768 

Лесів М. М. 433 

Летуновська Н. Є. 310 

Лехман О. В. 1566 

Лецюк І. З. 876 

Лешанич Л. В. 617 

Лещенко Л. В. 618 

Ликова І. О. 1145 

Линдін М. С. 1362 

Липницька Є. О. 587 

Лисак О. Б. 877 

Лисенко О. М. 1498 

Лисенко С. А. 1235 

Лисиця А. В. 1106 

Лисовенко С. О. 1070 

Листопад О. П. 1272 

Литвиненко В. І. 481 

Литвинюк О. В. 340 

Личук С. В. 1833 

Лігузова В. О. 1664 

Лістунов Д. П. 1089 

Лісунова Л. В. 878 

Ліуш Ю. Б. 1443 

Лобанова С. А. 515 

Лобач Ю. Б. 1273 

Логвінова О. Л. 1236 

Лоза Т. В. 761 

Лозінський О. В. 1125 

Лозовіцький П. С. 950 

Лозовська Н. М. 69 

Ломоносов А. В. 262 

Лопатенко Ю. П. 762 

Лопотич Н. Я. 1555 
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Лотюк О. С. 482 

Лоюк О. В. 749 

Лу Чен  879 

Лужецька О. Р. 558 

Лукомська Г. В. 1758 

Лук'янов М. М. 1430 

Лунгол О. М. 784 

Луніна О. С. 516 

Лупак М. І. 1126 

Лутчак В. Ф. 701 

Луц Д. М. 680 

Луцик М. В. 70 

Луців А. І. 1127 

Луців Н. З. 1164 

Луців О. В. 407 

Луцька Г. В. 458 

Луцький А. І. 443 

Лученцова І. С. 785 

Любіна Л. А. 153 

Люлька О. М. 1700 

Ляліна Н. П. 1720 

Ляшенко С. О. 1725 

Ляшок Я. О. 403 

Ма Сюй  880 

Мавед С. О. 459 

Мавріна М. О. 1416 

Мазипчук М. Д. 1921 

Мазур В. А. 1593 

Маїк М. С. 154 

Майданник О. В. 1292 

Майор Р. І. 1922 

Макаров А. В. 1482 

Макарова В. В. 295 

Макарова Л. М. 40 

Макота Г. З. 702 

Максимова Л. П. 881 

Максимюк Т. А. 1418 

Максімчук О. С. 71 

Мала Ю. А. 990 

Маланчук С. Г. 1136 

Малахов В. В. 1483 

Малашенко Ю. А. 1665 

Малеончук Г. О. 1923 

Малець Р. Б. 991 

Малик Л. Б. 786 

Малихін О. В. 1461 

Малишевська К. М. 23 

Малік М. В. 882 

Малкович М. М. 155 

Малогулко Ю. В. 1399 

Мальцева М. С. 1221 

Маляр О. І. 156 

Мандзій Т. С. 41 

Мандзіновська Х. О. 1666 

Маніло Ю. В. 1783 

Манн Т. (1815) 

Мануйлович Ю. М. 1667 

Маньгора Т. В. 460 

Маньковська В. С. 1400 

Марасін О. В. 1381 

Маренюк О. Б. 1548 

Марійко С. В. 123 

Марініч О. В. 953 

Марінцева К. В. 1631 

Маркевич О. В. 1157 

Маркіна О. М. 1423 

Маркович Д. (1864) 

Маркуль Р. В. 1493 

Мартиненко М. Ю. 883 

Мартинишин О. Б. 1363 

Мартинів О. М. 884 

Мартьянова Т. А. 1344 

Марушко Р. В. 1254 

Марущак А. В. 628 

Мархевка О. В. 559 

Марцева Л. А. 778 

Марченко Н. А. 1244 

Марченко Т. В. 434 

Марчук О. О. 1569 

Марчук С. С. 731 

Маршді К. С. Р.  1713 

Мар'янчик Н. А. 1364 

Маслова А. В. 885 

Матвієнко А. С. 215 

Матвійків О. М. 1726 

Матвійчук А. О. 596 

Матковська О. К. 1057 

Матлай О. І. 1322 

Матусевич О. О. 1623 

Матухно М. О. 341 

Маханьова Ю. М. 435 

Махарік А. 296 

Махиніч Ю. С. 517 

Махнюк В. М. 1170 

Махобей К. М. 1 

Махович О. І. 992 

Машлякевич Д. С. 560 

Медвідь М. М. 263 

Меденцев А. М. 561 

Межерицький С. М. 1303 

Меліх О. О. 275 

Мельник А. М. 562 

Мельник А. О. 238 

Мельник В. В. 1172 

Мельник В. О. 1784 

Мельник І. А. 1058 

Мельник М. О. 703 

Мельник Н. Б. 1059 

Мельник О. В. 1315 

Мельниченко О. В. 619 

Мельниченко С. І. 342 

Мельничук Д. П. 186 

Мельничук І. А. 1904 

Мельничук Н. О. 1806 

Мельничук О. П. 269 

Мельничук Т. (1831) 

Мельнік А. О. 886 

Мельнікова А. В. 1643 

Мережковський Д. С. 

 (1856) 

Мехед О. А. 1037 

Мєдвєдєва К. П. 1175 

Миколаєнко А. Ю. 1611 

Мирна І. О. 732 

Мироник О. Д. 971 

Мисліцька Н. С. 379 

Митропан С. О. 380 

Михайленко О. Ю. 1731 

Михайлов І. М. 563 

Михальська О. Л. 1644 

Михальчук Н. М. 343 

Мишанич Т. В. 1274 

Міндарьова М. Ю. 603 

Мінко О. М. 1427 

Міньян Ф. (1851) 

Мірзов І. В. 1444 

Мірошник О. О. 1727 

Мірошниченко Ю. П. 98 

Міськов В. П. 1445 

Мітченко Г. В. 1668 

Мітчук О. А. 190 

Міфтахутдінова Д. А. 

 1785 

Міхавчук Л. Ф. 229 
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Міценко Н. Г. 305 

Мішенюк Р. М. 887 

Міщенко О. П. 629 

Міщенко Т. В. 1110 

Міщенко Т. М. 1645 

Міщук Г. Ю. 264 

Міщук М. О. 656 

Мнацаканян В. Г. 954 

Мовчан О. П. 408 

Мовчун О. Г. 646 

Мозговський О. Ф. 1578 

Мойсеєнко К. Є. 248 

Мойсієнко М. Б. 1323 

Молтасов А. В. 1446 

Молчанова О. О. 1365 

Монтеро Р. (1854) 

Моргілевський І. В. 

 (1751) 

Моргун Н. С. 564 

Мордовець Д. Л. (1925) 

Моркляник Б. В. 1470 

Мороз В. П. 888 

Мороз С. В. 1275 

Морозов Є. М. 2 

Москаленко А. М. 276 

Москаленко О. В. 157 

Москалюк О. В. 889 

Московко М. В. 1187 

Мостовенко С. М. 518 

Мосьпан М. О. 158 

Мосяженко В. Ю. 565 

Мотричук Р. Г. 1924 

Мохаммед К. А. М. 1019 

Мрочко О. І. 1276 

Музика Ю. В. 1925 

Музичка Є. О. 381 

Муравський О. А. 1529 

Муравський С. А. 890 

Муратова С. О. 566 

Мурашкіна М. З. 230 

Мусаєва У. К. 1905 

Мусій Я. М. 344 

Мухаровська А. О. 1926 

М'ягкота О. С. 1071 

Навроцька Т. А. 1669 

Наглюк М. І. 1505 

Нагорний В. В. 1457 

Назаренко І. В. 1732 

Назаренко Л. А. 763 

Назаренко О. В. 891 

Назарко А. Т. 519 

Назарова О. Г. 1670 

Назаровець О. Б. 1173 

Назарчук А. А. 1567 

Назарчук С. А. 1336 

Назимко О. В. 666 

Найда І. В. 704 

Найда І. С. 1530 

Наконечна О. В. 892 

Наливайко Н. Я. 1671 

Нарадовий В. В. 1013 

Нараєвський С. В. 1672 

Наріжна А. В. 1222 

Наторіна А. О. 1673 

Науменко І. В. 382 

Науменко К. С. 597 

Наумік-Гладка К. Г. 689 

Наумкіна О. С. 1894 

Нгуен Г. К. 24 

Небаба Н. О. 1674 

Небесник І. І. (мол.) 1769 

Невідома Н. В. 567 

Невмержицька М. В. 124 

Невмержицька Н. М. 125 

Негрецький С. М. 1188 

Немашкало К. Р. 270 

Немудрий І. Ю. 1401 

Ненашева О. Ю. 1751 

Ненька О. В. 1570 

Неспляк Д. М. 1060 

Нетреба С. В. 1072 

Нефедова Т. М. 893 

Нефьодова І. В. 993 

Нечаєва Т. П. 1402 

Нечай С. П. 796 

Нижник С. В. 1927 

Нижній М. І. (1939) 

Никитченко Н. В. 582 

Никифорак О. Я. 249 

Николишин С. М. 1366 

Нич О. Б. 726 

Нікітін Є. Є. 1746 

Нікітов В. П. 1594 

Ніколаєв В. О. 684 

Ніколаєва Н. А. 1675 

Ніколаєва Я. В. 1676 

Ніколаєнко Д. В. 409 

Ніколайчук С. П. 894 

Ніколенко В. В. 191 

Ніколенко Н. В. 1646 

Ніколенко О. В. 1807 

Нітенко О. В. 797 

Новик Л. М. 159 

Новицький В. А. 345 

Новицький О. П. 1489 

Новікова Х. К. 1677 

Новікова Ю. В. 1020 

Новіцька Т. В. 126 

Новогрудська Р. Л. 25 

Новська О. Р. 895 

Номеровський Д. А. 1469 

Носенко Д. В. 160 

Носкова О. Ю. 1556 

Нудьга Г. (1874) 

Нузбан О. В. 1808 

Овчаренко Є. І. 54 

Овчаренко Р. В. 690 

Овчинніков О. О. 1428 

Оздемір О. В. 1876 

Озерна Н. М. 741 

Окоча С. В. 42 

Олексієнко І. М. 1098 

Олексюк М. П. 896 

Олефіренко Н. В. 798 

Олефіренко С. В. 705 

Олинець Т. В. 897 

Олійник В. М. 715 

Олійник Н. А. 1809 

Олійник О. Д. 520 

Олійник О. М. 568 

Ольхова М. В. 1613 

Ольховик А. В. 1786 

Омельченко О. В. 436 

Онасько Х. О. 898 

Онешко С. В. 1629 

Онопченко О. В. 1128 

Опанасюк Ю. А. 955 

Орвелл Дж. (1873) 

Орешковіч М.  1484 

Ороховська Л. А. 171 

Осадча Т. М. 742 

Осинський Д. С. 1255 

Осипенко В. О. 1499 

Осипенко К. В. 417 
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Осовик В. М. 1494 

Остапенко А. В. 410 

Остапенко В. І. 604 

Остапенко Т. А. 647 

Остапюк А. О. 437 

Остап'юк М. В. 588 

Остафійчук Л. А. 648 

Остринська О. В. 1129 

Острова В. Д. 205 

Отрешко Л. М. 956 

Охріменко О. А. 1454 

Ошовський В. І. 521 

Павицька К. М. 899 

Павленко А. Ю. 787 

Павленко В. П. 365 

Павленко К. К. 630 

Павленко О. С. 1678 

Павлов В. Г. 569 

Павлюк Л. В. 900 

Павлюх Н. М. 1846 

Паламар А. Ю. 1003 

Панасенко К. О. 1796 

Панасюк Л. В. 222 

Панікар І. І. 1583 

Панухник Я. Г. 72 

Панчук І. О. 461 

Панько О. О. 1001 

Парамонов А. О. 706 

Паров'як І. І. 1816 

Парута Ю. І. 598 

Парфьонова Г. І. 743 

Пасічник Л. Є. 1733 

Пасічник О. В. 972 

Паславська Н. Т. 522 

Пастухова Т. В. 1718 

Патлатой О. Є. 250 

Паустовський Ю. О. 1200 

Пашинський В. В. 1485 

Пелипенко М. М. 901 

Пелипенко О. С. 589 

Переверзєва Т. Г. 1073 

Перепелиця М. С. 1824 

Перетятько А. С. 994 

Перова В. П. 1337 

Перчеклій І. М. 681 

Песчаненко В. С. 983 

Петасюк Г. А. 1375 

Петренко В. Є. 161 

Петренко Л. В. 1074 

Петренко Н. В. 1787 

Петренко Ю. М. 1550 

Петрик О. Л. 707 

Петрович О. Б. 902 

Петруньок Б. П. 206 

Петруняк В. Я. 1462 

Петрушенко Ю. М. 315 

Печенюк А. В. 73 

Пєстова І. О. 1004 

Пивоварова І. В. 1595 

Пилипенко Б. Г. 251 

Писарець О. П. 1702 

Підлісна О. В. 1766 

Підпала І. В. 523 

Пілявоз Т. М. 1679 

Піменова М. М. 346 

Пінчук В. О. 1697 

Піхоцький В. Ф. 316 

Плахтій А. О. 1825 

Плесканка Н. М. 1417 

Плужник Є. (1877) 

Плутенко М. О. 1079 

Плюгін В. Є. 1385 

Пляцук Д. Л. 957 

Побережний Р. О. 74 

Поберезніченко О. Ю. 

 1551 

Побігун Н. Г. 1165 

Поважний В. А. 1075 

Повх О. В. 1554 

Погайдак О. Б. 277 

Погребняк О. А. 1880 

Подвальна Г. В. 75 

Подгорна В. В. 744 

Поддубко Ю. В. 1860 

Подмазко О. М. 411 

Подшивайлов Ф. М. 162 

Пожарська Н. М. 127 

Поздняков Є. К. 1419 

Пойда С. А. 903 

Покришень Д. О. 1245 

Полек Т. В. 207 

Поливкан М. І. 1166 

Полінкевич С. Г. 1277 

Політило В. Я. 524 

Поліщук В. Г. 347 

Поліщук О. М. 383 

Поліщук О. С. 105 

Половинкіна Р. Ю. 620 

Полуян А. В. 1449 

Полюга С. І. 995 

Полякова А. В. 1788 

Полянський А. О. 667 

Понєдєльник Л. А. 1928 

Пономаренко М. В. 1770 

Пономаренко С. В. 1137 

Поплавський В. Ю. 525 

Попов В. А. 1386 

Попов С. Л. 1823 

Попова А. В. 965 

Попова О. П. 1929 

Попович В. Я. 1463 

Попович Н. М. 799 

Попович О. М. 1387 

Попович Т. П. 462 

Попович Я. М. 180 

Постильна О. О. 904 

Потильчак Б. О. 649 

Почтарьов С. О. 605 

Почукалін А. Є. 1602 

Преловська І. М. 1889 

Прийма С. М. 770 

Приймак З. В. 252 

Прийменко С. А. 253 

Примостка А. О. 254 

Присяжнюк Л. М. 1571 

Прихно Ю. Є. 1630 

Приходченко Д. В. 1099 

Приходько І. В. 438 

Пришляк М. І. 526 

Пришляк Н. В. 1680 

Пріщенко А. М. 1744 

Провотар О. О. 26 

Прокопенко О. В. 1023 

Прокопець Л. В. 1531 

Прокопович І. В. 87 

Прокуда В. М. 1403 

Прохор І. П. 905 

Прохоренко О. В. 76 

Прохорець Л. В. 1473 

Проценко А. В. 384 

Проценко О. С. 788 

Проць Н. В. 1886 

Прутська Т. Ю. 385 

Прядко Н. С. 1459 
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Пуертас С. Д. К. 163 

Пузанова О. Г. 1201 

Пузирний В. Ф. 483 

Пур Хейдарі Рудбері 

Анвар 1789 

Пусан К. Б. 668 

Путінцева С. В. 1719 

Путров С. Ю. 192 

Пучко А. О. 348 

Пучко А. О. 764 

Пушкар М. Б. 1278 

Работяга Г. І. 1851 

Равенець Л. М. 1450 

Радченко О. А. 1076 

Радченко Т. М. 1028 

Радьога Я. В. 1279 

Разнатовська О. М. 1237 

Рассукана Ю. В. 1083 

Ратушна К. Л. 1176 

Рахмайлов Є. В. 128 

Рахматулліна Е. Р. 1102 

Рахно К. Ю. 946 

Рев'яцький І. Ю. 1189 

Регуш Н. В. 1520 

Редько Н. О. 1367 

Резнікова О. І. 570 

Резніченко Н. Ю. 1294 

Рейті А. О. 1293 

Репіч Г. Г. 1080 

Рибалкін Є. О. 43 

Рибінська Ю. А. 800 

Рилова Н. В. 44 

Римар І. А. 669 

Римар М. В. 1190 

Різниченко Є. І. 439 

Рій І. Ф. 297 

Рішко М. М. 1582 

Ровіра Х. Р. У.  1191 

Рогальський Р. Б. 1614 

Роганов В. Ю. 1093 

Рогова Т. А. 208 

Рогоза Н. А. 386 

Родіков В. Г. 906 

Роєнко К. В. 1464 

Розкошинська С. О. 571 

Рокосовик Н. В. 907 

Роман В. І. 1045 

Романенко І. О. 185 

Романина І. Р. 1834 

Романів В. Я. 606 

Романів О. П. 1328 

Романов М. С. 1734 

Романова Г. С. 527 

Романова С. В. 1854 

Романчук Н. М. 255 

Романько Т. В. 958 

Романюк В. В. 1005 

Романюк М. І. 1738 

Романюк Н. М. 978 

Романюк О. В. 129, 908 

Романюк С. З. 729 

Ромашко О. М. 1647 

Росіцька Н. В. 1141 

Рощупкін О. Ю. 5 

Рубльова Є. Д. 1077 

Рудаченко О. О. 1681 

Руденко А. Е. 572 

Руденко О. А. 3 

Руденко Т. М. 1223 

Рудик М. С. 99 

Рудченко С. О. 1038 

Рудь В. В. 387 

Рудь О. А. 1304 

Ружицька О. Ю. 1158 

Рузич Р. В. 996 

Рукомеда Н. В. 1368 

Русавський А. В. 1039 

Руско Н. М. 181 

Рутинська Г. В. 1369 

Рябіченко Д. О. 349 

Рябовол Л. Т. 750 

Рябуш Л. А. 631 

Рябченко В. І. 106 

Рябченко І. М. 1682 

Рябчун Н. І. 1563 

Рядінська В. О. 484 

Сабіров О. С. 909 

Сабол Д. М. 164 

Савенко І. М. 708 

Савіцька Т. Д. 1280 

Савка І. Г. 1310 

Савченко А. В. 977 

Савченко- 

Перерва М. Ю. 1458 

Савчук Д. Г. 350 

Савчук З. Л. 1345 

Савчук О. В. 1735 

Савчук Р. М. 1167 

Садовий І. Я. 1281 

Садчиков В. С. 256 

Саєнко А. І. 1370 

Сайєд М. А. 1224 

Сайко О. Ю. 1579 

Сакун А. В. 107 

Саламатова М. В. 573 

Салата С. А. 910 

Салімон О. М. 77 

Сальнікова А. В. 1557 

Самойленко О. О. 789 

Самойленко С. О. 1061 

Самойленко Ю. О. 1736 

Самсонюк Т. М. 1930 

Самусевич Я. В. 351 

Сандюк Г. О. 528 

Сапеляк С. (1831) 

Сапіга В. В. 1451 

Сапрун С. Т. 1790 

Саркісова А. В. 911 

Сауляк Б. М. 941 

Сафонова І. Я. 765 

Сафронова Л. А. 1134 

Сачок О. С. 1146 

Свєткіна О. Ю. 1691 

Свідко К. М. 1346 

Свіжевська С. А. 912 

Свірідова Ю. О. 1817 

Свічинська О. В. 1615 

Святошнюк А. Л. 607 

Северин В. Д. 1752 

Семащук Р. Б. 1542 

Сембер Д. А. 979 

Семененко І. І. 1580 

Семенцов В. В. 1538 

Семенюк К. М. 709 

Семенюк О. А. 1207 

Семикіна А. В. 271 

Семко І. Д. 1006 

Сергєєва Т. В. 574 

Сергієнко О. П. 1282 

Сердюк В. М. 1339 

Сердюк К. О. 130 

Серкіз О. К. 1707 

Серьогін С. Ю. 599 

Сесемко А. О. 529 
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Сидоренко В. В. 679 

Сидоренко Є. В. 670 

Сидоренко І. В. 1596 

Сидорова М. О. 1818 

Сингаївська Г. І. 1040 

Синегін Є. В. 1715 

Синиця О. С. 1532 

Синявська Л. І. 1906 

Сирватка В. Я. 1155 

Сирко М. В. 592 

Сирота В. С. 352 

Сиротинська Н. М. 1683 

Ситник Н. І. 727 

Сідоренко В. В. 1684 

Сізова К. І. 1616 

Сікалюк А. І. 913 

Сілі І. І. 1404 

Сімонова А. В. 1771 

Сімутєнков І. В. 1447 

Сіра Н. В. 1100 

Сірик С. В. 997 

Сірош М. В. 632 

Січкар А. Д. 745 

Скапа Л. М. 1041 

Скиба І. П. 131 

Складанчук А. Г. 746 

Скляр Н. М. 423 

Скопич А. В. 914 

Скорина Д. Ю. 1090 

Скрепець К. В. 1607 

Скрипник Н. С. 915 

Скурська В. А. 78 

Славіна О. В. 221 

Славська Я. А. 734 

Слободянюк С. О. 1096 

Слюсарев І. Г. 1000 

Слюсаренко В. В. 735 

Слюсаренко О. М. 801 

Смалюх О. Г. 1192 

Смирнов І. В. (1582) 

Смичок Є. М. 633 

Сміщук В. В. 1283 

Смокович М. І. 485 

Смолова Л. М. 710 

Смолянюк О. В. 418 

Смородський В. І. 766 

Смотрицький М. (176) 

Смочко В. Ю. 298 

Снігірьова А. О. 1142 

Собкевич О. В. 404 

Собко В. Г. 916 

Собокарь В. О. 1225 

Соболєва К. В. 165 

Соботник Р. В. 614 

Совенко О. С. 209 

Соверда І. Ю. 1791 

Совтис Н. М. 1827 

Соколенко А. А. 1226 

Соколенко Л. Ф. 299 

Соколов Є. В. 1111 

Солдатова Є. О. 1193 

Сологуб Л. В. 1810 

Соломахін А. Ф. 1835 

Соломянюк Н. М. 55 

Солоненко А. М. 1138 

Соменко Д. В. 917 

Сомова В. В. 353 

Сопільняк А. М. 1486 

Сопоцько О. Ю. 1617 

Сорока А. І. 1148 

Сорока М. В. 132 

Сорокін О. Г. 412 

Сорочак А. П. 1376 

Софілканич М. М. 1338 

Сочка Н. В. 1227 

Сошинський О. І. 1753 

Спіцина А. Є. 918 

Сребняк І. А. 1238 

Ставицький О. М. 802 

Стазілова Т. М. 472 

Старенький І. О. 1931 

Сташевський З. П. 79 

Сташинський О. П. 45 

Стежко Н. В. 426 

Стельмах В. О. 232 

Стельмах О. С. 473 

Степаненко В. І. 728 

Степаненко В. М. 1603 

Степанюк Т. А. 973 

Степенко С. А. 1405 

Степико К. М. 133 

Стойка М. В. 964 

Стойко І. В. 1316 

Сторож В. В. 919 

Сторожук І. А. 1932 

Стражнікова І. В. 719 

Стратій О. В. 575 

Стратула О. Р. 1113 

Стрелко О. Г. 1907 

Стрельбіцька Л. Я. 576 

Стрельніков П. В. 46 

Стрельцов К. О. 1742 

Стрєбєжєв В. В. 1406 

Стрій Л. І. 1836 

Стрілкова Т. О. 1415 

Стрільчук В. В. 1933 

Стріхар О. І. 803 

Ступницький В. В. 1378 

Стьожка В. В. 1495 

Стягар А. О. 47 

Субота М. В. 388 

Суворов О. М. 577 

Суворова С. А. 1826 

Сулейманов Ю. М. 1081 

Сулім А. А. 210 

Супрун О. О. 1696 

Сус Л. В. 389 

Суслова Т. О. 390 

Сусол Р. Л. 1606 

Суторміна А. М. 354 

Сухарева Т. В. 1029 

Сухачов П. О. 1010 

Сухін І. А. 1334 

Суховєєнко К. І. 1877 

Суходоля С. А. 1284 

Сухомлин Р. О. 48 

Сухоставець І. В. 590 

Сушко О. С. 920 

Сьома М. С. 650 

Таймасов Ю. С. 772 

Тарангул В. І. 355 

Тараненко А. О. 608 

Тараненко О. Г. 1934 

Таранюк Л. М. 306 

Тарарак О. В. 1855 

Тараріко М. Ю. 300 

Тарасюк І. І. 1759 

Тарасюк П. М. 1246 

Татарин І. І. 578 

Татарчук М. М. 1324 

Татьянчикова І. В. 773 

Твен М. (1795) 

Телешман С. І. 1878 

Теплюк А. А. 166 
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Терен Г. М. 1533 

Терентьєва О. В. 80 

Терещенко П. С. 1169 

Терлецький Р. В. 1228 

Терновський В. Б. 1021 

Терованесов М. Р. 804 

Тимофеєв В. Е. 1097 

Тимофєєв О. О. 1256 

Тимофіїв Т. Ю. 413 

Тимощук Г. В. 921 

Тинькова А. А. 1716 

Тирінов А. В. 81 

Титаренко А. А. 1837 

Титюк А. А. 1743 

Тихонович Л. А. 671 

Тищенко В. В. 1685 

Тітомир О. С. 463 

Ткалич В. В. 1558 

Ткач Д. І. 805 

Ткач М. М. (1878) 

Ткаченко М. О. 82 

Ткаченко О. В. 1285 

Ткаченко О. М. 767 

Ткаченко Р. П. 1862 

Ткачов В. М. 13 

Ткачова Т. М. 1130 

Ткачук В. О. 272 

Ткачук Я. С. 27 

Тодоріко Т. С. 974 

Тозюк О. Ю. 1194 

Токарева Н. М. 143 

Толмачов Д. С. 1714 

Толстошеєва А. В. 356 

Толстяк Я. Ф. 1298 

Томаченко О. В. 1935 

Томченко М. А. 1879 

Топчак Н. В. 90 

Торбас О. О. 1229 

Тоцький І. В. 1114 

Траверсе Т. М. 144 

Тревого О. І. 83 

Трегобчук В. М. (1929) 

Трегуб О. Д. 922 

Тригуб Т. М. 167 

Трифонова О. В. 366 

Трофімова Н. Б. 1347 

Трубаков Є. О. 609 

Трусова Н. В. 317 

Труш С. М. 1936 

Тулі Х. А. Т. 530 

Турбар Т. В. 768 

Турчак О. В. 486 

Турчанська О. С. 1848 

Турчин М. І. 1317 

Тучкова О. О. 1820 

Тютенко О. Ф. 1838 

Українка Л. (1875) 

Ульянова Г. О. 622 

Ульянова Н. А. 1340 

Унгурян Л. М. 1177 

Ундір В. О. 711 

Урсуляк Ю. В. 1230 

Ус В. Ф. 1760 

Усатова І. А. 923 

Усенко Н. О. 1772 

Ушакова І. О. 924 

Ушинський К. Д. (731) 

Фандєєва А. Є. 1686 

Фарафонов С. Ж. 1604 

Фасолько Т. М. 257 

Фастівець А. В. 925 

Федак Б. С. 1326 

Федан Я. І. 712 

Феденко Г. М. 414 

Федоренко А. О. 1409 

Федоренко М. І. 776 

Федоренко О. Ф. 777 

Федорко І. П. 1624 

Федорова Т. В. 419 

Федорович В. В. 1598 

Федорович В. І. 651 

Федорович Т. В. 1333 

Федорончук А. В. 610 

Федорук О. О. 1131 

Федорченко Н. В. 601 

Федоша Д. В. 1407 

Федунів А. Д. 675 

Федчун Ю. Ю. 1011 

Федюк Т. (1869) 

Фель О. Л. 1852 

Фельдман О. Б. 108 

Ференц О. І. 134 

Фесенко К. В. 1431 

Фецко І. М. 1839 

Фіалко Н. А. 135 

Філатова О. І. 1197 

Філінович В. В. 634 
Філіпковська М. С. 998 
Філіпова Н. Ю. 1015 
Філоненко Д. В. 100 
Фолошня Д. І. 600 
Фоміна І. Г. 959 
Франчук О. Ю. 168 
Френкель Ю. Д. 1325 
Фролова О. О. 926 
Фролова- 
Романюк Е. Ю. 1286 
Халай І. О. 136 
Хандусенко Д. І. 531 
Хапатнюковський М. М. 
 415 
Харкавий М. О. 424 
Харченко М. Є. 1516 
Харченко О. В. 1937 
Харченко О. І. 1625 
Харченко О. С. 258,  
 1687 
Харьківська О. В. 1840 
Хассуна Б. З. А. 440 
Хащина Х. О. 1893 
Хвильовий М. (1865) 
Хвостенко К. В. 1703 
Хессро М. Х. Х.  1539 
Хижа Н. М. 391 
Хилько І. А. 1841 
Хілієнко О. В. 713 
Хлевний А. О. 28 
Хлистун Н. Л. 1287 
Ховайба Н. Г. 1938 
Холодов М. П. 1506 
Хоменко А. В. 1132 
Хоменко В. Г. 806 
Хоменко Ж. М. 1231 
Хоменко О. Є. 1471 
Хомрач В. П. 214 
Хомюк Н. С. 464 
Хомяк Т. Р. 1648 
Хопта Н. С. 1133 
Хорошенюк О. В. 685 
Хорошилова І. О. 301 
Хоружий І. В. 1247 
Хохуляк В. В. 623 
Храмцов О. М. 538 
Храпунова Я. В. 187 

Хумаров О. А. 420 
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Цвєтаєва М. І. (1858) 

Цвинтарна І. Я. 1288 

Цвігун М. В. 1371 

Целуйкіна О. В. 1757 

Цибуля С. Д. 951 

Цивінський С. С. 1408 

Циганкова Г. А. 1384 

Цимбал С. В. 1621 

Цимбаліста Ю. А. 1195 

Ципіна Д. С. 927 

Ципко В. В. 807 

Цира О. В. 137 

Цисар М. О. 1377 

Цицик Р. В. 357 

Цідило І. М. 808 

Цупренко З. В. 138 

Цуркан М. М. 942 

Цурканова І. О. 532 

Чабан В. В. 358 

Чабанюк Я. В. 1540 

Чалаван В. А. 1939 

Чалюк Ю. О. 441 

Чан Тхе Вінь 961 

Чекан Н. І. 174 

Чемерис В. А. 239 

Чемерис М. С. 635 

Чень Чень 928 

Чепюк Л. О. 1007 

Червоненко І. І. 1737 

Череда В. В. 1289 

Черкасова В. К. 1581 

Черненко О. В. 929 

Черниш О. А. 1811 

Чернишов О. В. 1329 

Чернікова О. М. 1042 

Чернявський І. Б. 359 

Чертопалов С. В. 1043 

Четверіков Б. В. 1008 

Чжан Цзянань 930 

Чирик О. І. 1318 

Чирик О. Ю. 533 

Чорнобай М. О. 1348 

Чорноус Г. О. 240 

Чуб О. І. 1305 

Чугай С. Д. 1330 

Чудик А. В. 931 

Чуйко Л. А. 591 

Чумак О. В. 139 

Чумаченко М. П. 1767 

Чуніхіна С. Л. 169 

Чуприна О. В. 534 

Чупрій Л. В. 223 

Чура Ю. О. 1850 

Шабала Є. Є. 29 

Шабанов Р. І. 657 

Шабанова С. О. 672 

Шадюк Т. А. 182 

Шакірова А. Ю. 535 

Шамрук О. П. 170 

Шандрович В. Т. 960 

Шанін Р. В. 975 

Шаніна І. В. 1232 

Шапарєва Н. О. 1853 

Шаповалова В. С. 579 

Шаполова В. В. 932 

Шарабура О. М. 1411 

Шарапа О. М. 1534 

Шарко О. В. 175 

Шаровська Н. Б. 140 

Шаряк О. М. 1819 

Шаталов Д. В. 1940 

Шатило Я. Л. 4 

Швець А. В. 1202 

Шевлюга О. Г. 84 

Шевцова О. О. 302 

Шевченко І. В. 16 

Шевченко К. Л. 1388 

Шевченко М. В. 1105,  

 1543 

Шевченко Н. С. 1311 

Шевченко С. Ю. 1389 

Шевченко Т. В. 1572 

Шевченко Т. Г. (1872) 

Шевченко- 

Бітенська О. В. 474 

Шевчук А. А. 360 

Шевчук М. І. 580 

Шевчук М. О. 933 

Шевчук О. М. 1692 

Шейко І. М. 1882 

Шейко Ю. О. 218 

Шепелюк В. А. 1649 

Шепітько К. В. 1257 

Шепотько Л. О. (1934) 

Шеремет О. В. 934 

Шестаков О. О. 999 

Шиліна Г. М. 361 

Шилкіна К. О. 392 

Шинкаренко А. В. 362 

Шинкаренко Л. В. 935 

Ширін А. Л. 1465 

Шиць А. А. 1842 

Шкільнюк Д. В. 49 

Шкода М. С. 416 

Школьний О. В. 751 

Шлапак І. М. 1350 

Шлапінський В. Є. 1101 

Шолудько М. І. 1722 

Шостак І. В. 273 

Шостак І. І. 936 

Шостак У. В. 736 

Шпак О. В. 1812 

Шпигоцька Н. О. 363 

Шпильовий Ю. В. 937 

Шрамко Р. Г. 1843 

Штендер В. В. 1082 

Штучний В. В. 536 

Шулипа О. В. 1710 

Шульга М. О. 1688 

Шумакова С. М. 1776 

Шутяк Л. М. 211 

Щегельський В. В. 945 

Щеглюк Б. П. 425 

Щека В. І. 1626 

Щепанський В. В. 176 

Щербак В. М. 219 

Щербак М. О. 1196,  

 1372 

Щербаков С. В. 1448 

Щербакова А. В. 938 

Щербакова О. Ю. 652 

Щербань М. В. 183 

Щербатюк О. В. 225 

Щиголєва С. О. 1507 

Щукін Д. В. 1299 

Щур Л. Р. 1792 

Юник Т. Р. 1521 

Юрєчко В. З. 1062 

Юрін О. С. 1248 

Юрченко А. С. 939 

Юрченко Е. А. 141 

Юрченко Т. Ю. 212 

Юрчишин В. М. 539 

Юрчук О. О. 1863 
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Яворський А. Ю. 1844 
Яворський Р. І. 611 
Явтушенко О. В. 1455 
Язиков О. В. 1373 
Якимчук О. І. 142 
Яковенко В. К. 1178 
Яковенко О. І. 940 
Яковець Г. Ю. 1650 

Яковлев Ю. В. 1063 
Яковлева О. В. 109 
Яковлів А. І. (460) 
Ямілова Т. М. 1319 
Яневич М. М. 85 
Янішен І. В. 1258 
Янчев А. В. 1635 
Янчук Т. В. 86 

Яремко О. М. 1420 
Яремко Я. П. 1828 
Ярмак О. А. 1290 
Ярмілко А. В. 30 
Ярмоленко О. С. 1159 
Ясь А. О. 581 
Ящук К. І. 1510 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
Австралія 
 пед. науки 755 
Австрія 
 філол. науки 1817 
Азербайджан 
 юрид. науки 478 
Азово-Чорноморський  
нафтогазонос. регіон 1092 
Азовське море 
 ботаніка 1138 
 екол. безпека 954 
Англія 
 філол. науки 1804 
Білорусь 
 юрид. науки 488 
Брусилівський р-н, Житомир. обл. 
 іст. науки 1881 
Велика Британія 
 пед. науки 907 
 політ. науки 229 
Вінницька обл. 
 іст. науки 1913 
Волинська обл. 
 архітектура 1759 
 іст. науки 943, 1901, 1926,  
  1928, 1932 
 пед. науки 739 
Волинь 
 історія 1895 
Галичина 
 діалектика 1834 
 історія 233, 1920 
 релігієзнавство 181 
Греція 
 екон. науки 393 
Дніпро, р. 
 ландшафтознавство 1754 
Дніпровсько-Донецька западина 
 геофізика 1096 
Дніпровсько-Донецький  

нафтогазонос. регіон 1092 
Дніпропетровська обл. 
 біол. науки 1108 
 техн. науки 1003 
Донбас 
 гірн. справа 1472 
 пед. науки 734 
Донецька обл. 
 гідробіологія 1140 
Житомирська обл. 
 іст. науки 1881, 1913 
Закарпатська обл. 
 іст. науки 944, 1922 
 мистецтвознавство 1769 
 політ. науки 225 
 філол. науки 1840 
Західна Україна 
 екон. науки 235 
 пед. науки 719 
 с.-г. науки 1521, 1598 
 філол. наук 1844 
 юрид. науки 453 
Західне Поділля 
 ґрунтознавство 1542 
Західне Полісся 
 природокористування 281 
 с.-г. науки 1518 
Західний Донбас 
 геологія 1099 
Західний Лісостеп  
України 
 луківництво 1547 
 овочівництво 1577 
Івано-Франківська обл. 
 філол. науки 1833 
Ізраїль 
 юрид. науки 466 

Ірак 

 техн. науки 1706 

 юрид. науки 444, 530 
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Ірпінь, р. 

 с.-г. меліорація 1551 

Іспанія 

 пед. науки 843 

Канада 

 пед. науки 727, 792 

Київ 

 іст. науки 92, 910, 1754 

 мед. науки 1331 

 пед. науки 891 

 техн. науки 1760 

 філол. науки 1869 

 юрид. науки 451 

Київська обл. 

 екон. науки 335 

Київське Полісся 

 природокористування 288 

Китай 

 мистецтвознавство 1764 

 пед. науки 928 

 політ. науки 230 

Кіровоградська обл. 

 соц. комунікація 94 

Країни Азії 

 політ. науки 228 

Країни Близького Сходу 

 екон. науки 296 

Країни Європ. Союзу 

 держ. упр. 702 

 екон. відносини  439 

 екон. науки 433-34 

 політ. науки 229 

 соц. комунікація 212 

 юрид. науки 520, 619, 644 

Країни Європи 

 екон. науки 429, 440 

 пед. науки 793, 797 

 політ. науки 227, 232 

 філол. науки 1846 

 юрид. науки 447, 468-69, 474,  

  607, 663, 668 

Країни Центр. Азії 

 політ. науки 230 

Країни Центр. Європи 

 юрид. науки 462 

Кременчук, м., Полтав. обл. 

 вет. науки 1585 

Кривий Ріг, м.,  

Дніпропетров. обл. 
 техн. науки 1003 
Кримська АСРР 
 іст. науки 1905 
Лівобережна Україна 
 пед. науки 767 
Лівобережний Лісостеп України 
 агроґрунтознавство 1552 
 агрохімія 1553 
 ґрунтознавство 1543 
Лісостеп України 
 ґрунтознавство 1540 
 с.-г. меліорація 1550 
Луцьк 
 іст. науки 1923 
Львів 
 іст. науки 942 
 мистецтвознавство 1777 
 юрид. науки 642 
Львівська обл. 
 екон. науки 405, 413 
 іст. науки 943 
 політ. науки 224 
 с.-г. науки 1555 
Магдалинівський прогин 
 геофізика 1096 
Німеччина 
 екон. науки 427 
 пед. науки 764 
 політ. науки 218 
 філос. науки 128 
 юрид. науки 522 
Одеська обл. 
 біол. науки 1139 
Ольвія, м., Півн. Причорномор'я 
 іст. науки 1882 
Палестина 466 
Південна Україна 
 іст. науки 1906 
 пед. науки 756 
 с.-г. науки 1567, 1574, 1606 
 техн. науки 950 
Південний Буг, р. 
 гідрологія 1102 
Південний Степ України 
 рослинництво 1573 
 с.-г. науки 1565 
Південно-Східна Україна 
 біол. науки 1143 
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Північний Лісостеп України 

 селекція 1568 

Північно-Західне Причорномор'я 

 гідробіологія  1111 

Поділля 

 історія 1931 

 фольклор 945 

Полтавська обл. 

 вет. науки 1585 

 іст. науки 1913 

Польща 

 іст. науки 1890, 1895-96, 1933 

 юрид. науки 486, 592 

Правобережний Лісостеп  

України 

 агрохімія 1541 

 біол. науки 1560 

 землеробство 1545 

 кормовиробництво 1566 

 селекція 1548 

Придніпровська височина 

 ландшафтознавство 1754 

Присивашшя 

 землеробство 1556 

Псел, р., притока р. Дніпро 

 флора 1107 

Рівненська обл. 

 держ. упр. 711 

 іст. науки 1926, 1930 

Російська імперія 

 іст. науки 1909 

Росія 

 історія 1899 

 пед. науки 731 

 політ. науки 230 

 соц. комунікація 202 

 юрид. науки 465 

Румунія 

 політ. науки 226 

 юрид. науки 592 

Середнє Пооскілля, Росія 

 історія 1899 

Слобожанщина 

 історія 696 

 мистецтвознавство 1767 

 педагогіка 762 

Слов'янськ, м., Донец. обл. 

 гідробіологія 1140 

СРСР 

 іст. науки 1, 183, 1898 

 пед. науки 725 

 філос. науки 114 

Стрий, р., бас., притока р. Дністер 

 геохімія 1094 

Сумська обл. 

 біол. науки 1107 

 мистецтвознавство 1761 

 с.-г. науки 1605 

Східна Галичина 

 преса 97 

Східна Україна 

 іст. науки 1906 

Східне Поділля 

 етнологія 941 

США 

 іст. науки 1897 

 пед. науки 726, 792, 827, 860 

 політ. науки 230 

 філол. науки 1795, 1849 

Тернопільська обл. 

 геогр. науки 1884 

 мистецтвознавство 1763 

Туреччина 

 пед. науки 845 

Угорщина 

 юрид. науки 502 

Україна 

 біол. науки 956, 1140, 1203, 1564 

 геогр. науки 1098, 1102, 1883 

 геол. науки 1092 

 держ. упр. 682-83, 685, 692-94,  

  697, 699-700, 702-03,  

  706, 708-09, 713 

 екон. науки 52, 70, 80, 184,  

  236, 244, 249, 252, 255,  

  264-66, 274, 290, 294, 302-03,  

  309, 311, 313, 316, 319, 321-24,  

  328, 330-32, 338, 341, 345-46,  

  348-49, 351-52, 354-55, 357-59,  

  363, 367, 394-404, 406-12,  

  414-16, 420-21, 424, 434-35,  

  438, 691, 718, 1624, 1641, 1660-61 

 іст. науки 91, 101, 183, 1582,  

  1885, 1887-90, 1900, 1902-04,  

  1907-16, 1918-19, 1924-25,  

  1927, 1929, 1933-35, 1937, 1939 
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 культурологія 1894 

 мед. науки 1170, 1172, 1243, 1355 

 мистецтвознавство 1750-51,  

  1765, 1768, 1771, 1774 

 пед. науки 722, 724-25, 727,  

  733, 741, 745, 753, 760, 768,  

  770, 801, 880, 898, 905, 912 

 політ. науки 213-15, 217, 219,  

  222-23, 225, 231, 532, 844 

 психол. науки 170 

 с.-г. науки 1517 

 соц. комунікація 95, 98-100, 197,  

  201-02, 208, 210-12, 1611, 1893 

 соціол. науки 194, 203 

 техн. науки 1709 

 філол. науки 1880 

 філос. науки 106, 109, 113, 125,  

  129, 133, 179, 206, 947 

 храми 1771 

 юрид. науки 442-43, 445, 447-48,  

  454, 458, 460-61, 463-65, 467,  

  471, 475-78, 480-84, 487-89,  

  494-95, 497-99, 501-02, 508,  

  513, 515, 519-21, 524, 526, 528,  

  530, 533-36, 542, 545, 547,  

  549-51, 556, 563, 566, 568-69,  

  574, 576-77, 581, 583, 588,  

  600-01, 606-07, 616, 618-20,  

  622, 625, 628, 640, 645, 647,  

  649, 653, 656, 663, 666-69, 673,  

  679, 681 

Українське Полісся 

 агрохімія 1554 

 екон. науки 300 

 ентомологія 1561 

 природокористування 276 

Українські Карпати 

 геологія 1101 

 екологія 1146 

 лісівництво 1517, 1520-21 

 с.-г. науки 1519 

УРСР 

 іст. науки 1938 

УСРР 

 іст. науки 1917, 1921 

Франція 

 пед. науки 771, 840 

 юрид. науки 592 

Харків 

 архітектура 1757 

 мистецтвознавство 1770, 1772 

Харківська обл. 

 іст. науки 1886, 1936 

 мистецтвознавство 1776 

 техн. науки 959 

Херсонська обл. 

 іст. науки 93 

Черкаська обл. 

 іст. науки 1913 

 с.-г. науки 1570 

Чернівецька обл. 

 політ. науки 225 

 філол. науки 1829 

Японія 

 іст. науки 1898 

 філос. науки 947 

ПЕРЕЛІК РУБРИК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

ПРИ ОФОРМЛЕННІ РОЗДІЛУ "ЗМІСТ" 
0 Загальний відділ 

00 Загальні питання науки та культури 

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

030 Універсальні довідкові видання (як тема) 

050 Серіальні видання. Періодика 

06 Організації загального типу 

070 Газети. Преса. Журналістика 

08 Видання змішаного змісту. Збірники 

087.5 Публікації для молоді 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 
1 Філософія. Психологія 
2 Релігія. Теологія (богослов'я) 
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3 Суспільні науки 
30 Теорія, методологія та методи суспільних наук в цілому. Соціографія 
31 Демографія. Соціологія. Статистика 
32 Політика 
33 Економіка. Економічні науки 
34 Право. Юриспруденція 
35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 
36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 
39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 
5 Математика. Природничі науки 
502/504  Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 
51 Математика 
52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 
53 Фізика 
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 
55 Геологія. Науки про Землю 
56 Палеонтологія 
57 Біологічні науки загалом 
58 Ботаніка 
59 Зоологія 
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 
60 Біотехнологія 
61 Медичні науки 
62 Машинобудування. Техніка загалом 
63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове господарство. 

Мисливство. Рибне господарство 
64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба 

побуту 
65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, 

поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв'язок з громадськістю 
66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 
67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості та ремесла, 

що виробляють готову продукцію 
69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні 

роботи  
7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт  
8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 
80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 
81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 
82 Художня література. Літературознавство 
9 Географія. Біографії. Історія  
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 
908 Краєзнавство  
91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. 

Регіональна географія 
929 Біографічні дослідження 
93/94 Історія 
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