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Бюлетень авторефератів дисертацій, що надійшли до бібліотеки 

Криворізького економічного інституту у 2018 році / укл. С. І. Тимченко.- 

Кривий Ріг, 2018. -  20 с. 

 

 

Бюлетень налічує 93 автореферата дисертацій, що надійшли до бібліотеки 

Криворізького економічного інституту протягом 2018 р. Документи подано за 

шифрами спеціальностей. 

Бюлетень укладено з метою інформування викладачів, аспірантів та 

студентів, працівників бібліотек про наявність даних документів у бібліотеці 

КЕІ КНЕУ. 
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Спеціальність 
05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» 

 
Терентьєва, І. Є. Методи і моделі забезпечення готовності обладнання 

систем радіозв’язку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук 

: спец. 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / І. Є.  Терентьєва; 

Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – 20с. 

 

 

 

Спеціальність 
05.13.06 «Інформаційні технології» 

 
Пухалевич, А. В. Моделі та інформаційна технологія переробки 

інформації для оцінювання тривалості проектів з розробки програмного 

забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 

05.13.06 «Інформаційні  технології»   / А. В. Пухалевич; Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2017. – 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
05.15.03 «Відкрита розробка родовищ  

корисних копалин» 
 

Тищенко, С. В. Розробка технологічних методів оптимізації динаміки 

руйнування блоковим екрануванням масиву гірських порід, що 

підриваються: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук спец. 

05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / С. В. Тищенко; 

Криворізький технічний університет. – Кривий Ріг, 2007. – 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
05.15.11 «Физические процессы горного производства» 

 
Тищенко, С. В. Разработка эффективного способа отбойки горных пород 

скважинными зарядами с линейными и точечными инициаторами: автореф. 

дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.11 «Физические 

процессы горного производства» / С. В. Тищенко; Институт геотехнической 

механики. -  Днепропетровск, 1987. – 20с. 
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Спеціальність 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності)» 
 
Авдей, О. К.  Формування грошових ресурсів підприємств 

машинобудування та вплив на них курсової політики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності» / О. К. Авдей; 

Запорізький Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2013. – 20с. 
 

Битий, А. В.  Управління інформаційним потенціалом підприємства: 

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

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності» / А. В. Битий; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 

2017. – 20с. 
 

Богдан, Ю. М. Інноваційна стратегія як фактор забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)»  / Ю. М. Богдан; 

Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

Вернудіна, Г. В. Ціноутворення на продукцію машинобудівного 

підприємства з урахуванням його конкурентної позиції:  автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Г. В. 

Вернудіна; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – 20с.    
 

Гвоздь, В. Б.  Оптимізація структури капіталу промислових підприємств: 

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

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)»  / В. Б. Гвоздь; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 

2012. – 20с. 
 

Жовновач, Р. І.  Удосконалення управління конкурентоспроможністю 

підприємств сільськогосподарського машинобудування: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Р. І. 

Жовновач; Приазовський державний технічний університет. –Маріуполь, 

2016. – 20с. 
 

Зикіна, В. О. Формування стратегії інноваційної діяльності 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)» / В. О. Зикіна; Класичний приватний 

інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
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Іванов, С. В.  Організаційно-економічний механізм управління 

підприємством, орієнтований на фінансовий результат і ліквідність: автореф. 

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

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / С. В. 

Іванов; Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

Клименко, С. Є.  Механізми реструктуризац машинобудівного 

підприємства з урахуванням аналізу ринку: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» /  С. Є. Клименко; 

Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 2011. – 20с. 
 

Корнієнко, О. В.  Ефективність використання управлінського персоналу 

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

екон. наук спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)»  / О. В. Корнієнко; Класичний приватний 

інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

Лисевич, С. Г. Економічна оцінка організаційно-технічного рівня 

гірничорудного підприємства (на прикладі ГЗК Кривбасу): автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»  / С. Г. 

Лисевич; Криворізький національний університет. – КривийРіг, 2014. – 20с. 
 

Павловська, М. О.  Управління інвестиційною діяльністю 

машинобудівного підприємства в умовах фінансової нестабільності: автореф. 

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

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / М. О. 

Павловська; Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

Передерєєва, О. С.  Методи оцінки техніко-технологічного потенціалу як 

складової сукупного економічного потенціалу акціонерних товариств: 

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

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» / О. С. Передерєєва ; Класичний приватний інститут. – 

Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

Пехтєрєва, В. В. Управління економічною ефективністю інженерно-

технічного забезпечення промислового підприємства: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / М. О. 

Пехтєрєва; Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
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Печеник, А. І. Розвиток мотивації праці в системі управління 

промисловими підприємствами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)» / А. І. Печеник; Класичний приватний 

інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

Попова, В. В.  Економічне обґрунтування надійності інвестування на 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)» / В. В. Попова; Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2013. – 20с. 
 

Протасова, Є. В.  Формування, оцінка та управління експлуатаційною 

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

наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)» / Є. В. Протасова: Криворізький національний 

університет. – Кривий Ріг, 2014. – 20с. 
 

Рекова, Н. Ю. Механізм управління економічною поведінкою 

підприємств корпоративної структури: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н. Ю. Рекова; 

Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 2011. – 20с. 
 

Сагайдак, М. П.  Внутрішній маркетинг підприємств сфери послуг: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» / М. П. Сагайдак; Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2016. – 20с. 
 

Сербінов, І. Є. Стратегічне управління корпоративним розвитком 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)»  / І. Є. Сербінов; Класичний приватний 

інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с.   
 

Сердюк, В. М.  Управління стратегічним розвитком машинобудівних 

підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)»  / В. М. Сердюк; Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 

2012. – 20с.   
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Сіліна, І. В.  Економічна ефективність інвестицій у природоохоронні 

заходи металургійних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)»  / І. В. Сіліна ; Класичний приватний 

інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

Усова, Г. В. Реінжиніринг виробничих процесів промислового 

підприємства на основі бенчмаркінгу та аутсорсингу: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Г. В. 

Усова; Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 20с 
 

Ядранський, Д. М. Діагностування та контроль соціально-економічної 

ефективності праці персоналу на промисловому підприємстві: автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» /Д. М. 

Ядранський; Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 2013. – 20с. 
 

Ярошевська, О. В.  Розвиток стратегічного управління на промислових 

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

спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)» / О. В. Ярошевська; Класичний приватний інститут. 

– Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика» 

 
Черненок, К. П. Розвиток національної системи пенсійного забезпечення: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

«Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / К. П. Черненок; 

Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – 20с. 
 

 

 

 

Спеціальність 
08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» 

Біляєва, В. Ю.  Забезпечення фінансової стійкості банку засобами 

фінансового інжинірингу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

економ. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» / В. Ю. Біляєва; 

Харківський. національний університет ім. В.Н. Каразіна Семена Кузнеця. - 

Харків, 2017.- 20с. 
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Максимова, А. В. Макроекономічне стрес-тестування банків у системі 

регулювання банківської діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси  і кредит» / А. В. 

Максимова; Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана. –Київ, 2012. – 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит  

(за видами економічної діяльності)» 
 

Бондаренко, Т. Ю.  Облік і контроль загальновиробничих витрат (на 

прикладі гірничо-збагачувальних підприємств): автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами економічної діяльності)»  / Т. Ю. Бондаренко; Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2009. 

– 20с. 
 

Борисенко, Ю. В.  Бухгалтерський облік і контроль доходів: податковий 

аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності)»  / Ю. В. Борисенко; Житомирський державний технологічний 

університет. – Житомир, 2012. – 20с. 
 

Булкот, Г. В.  Облік і аналіз процесів ліквідації та санації підприємств 

України на стадії банкрутства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності)» / Г. В. Булкот; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2007. – 20с. 
 

Волков, Д. П. Аналіз операційної діяльності машинобудівних 

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

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності)» / Д. П. Волков; Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2012. – 20с. 
 

Герасименко, О. С. Методика складання консолідованої фінансової 

звітності та аналіз ефективності діяльності дочірних підприємств: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»  / 

О. С. Герасименко; Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана. – Київ, 2007. – 20с. 
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Голов, С. Ф.  Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського 

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

спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності)»  / С. Ф. Голов; Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2009. – 20с. 
 

Гушко, С. В.  Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу 

та аудиту в управлінні підприємств ГМК: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності)»  / С. В. Гушко; Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана . – Київ, 2011. 

– 20с. 
 

Дацко, К. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління оборотними 

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

наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності)»  / К. П. Дацко; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана . – Київ, 2014. – 20с. 
 

Демків, Х. С.  Аналіз торговельних операцій з предметами 

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

спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності)» / Х. С. Демків; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана . – Київ, 2018. – 20с. 
 

Дутчак, Р. Р. Управлінський облік і контроль витрат на промислових 

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

спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності)» / Р. Р. Дутчак; Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана . – Київ, 2013. – 20с. 
 

Жиглей, І. В.  Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: 

теорія, методологія, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

докт. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної діяльності)» / І. В. Жиглей; Житомирський державний 

технологічний університет. – Житомир, 2011. – 20с. 
 

Іванечко, Ю. М. Облік і контроль допоміжного виробництва: : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / 

Ю. М. Іванечко; Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана . – Київ, 2010. – 20с. 
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Ізмайлов, Я. О.  Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності 

підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки 

України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності)» / Я. О. Ізмайлов; Житомирський державний технологічний 

університет. – Житомир, 2018. – 20с. 
 

Козіцька, Н. О. Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною 

(на прикладі олійно-жирових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності)» / Н. О. Козіцька; Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2011. 

– 20с.  
 

Кондрашова, Т. М. Управлінський облік в державних вищих навчальних 

закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності)»  / Т. М. Кондрашова; Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2007. – 20с. 
 

Коритник, Л. П.  Інвентаризація активів промислових підприємств 

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

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності)» / Л. П. Коритник; Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2012. – 20с. 
 

Криштопа, І. І.  Методика та організація обліку та контролю 

нематеріальних активів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності)» / І. І. Криштопа; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2008. – 20с. 
 

Кузнецова, С. А.  Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю 

суб’єктів господарювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора 

екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності)» / С. А. Кузнецова; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2009. – 20с. 
 

Лежненко, Л. І. Облік і аудит формування фінансових результатів (на 

прикладі хлібопекарних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами економічної діяльності)» / Л. І. Лежненко; Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2007. 

– 20с. 
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Нікітан, Н. О.  Контроль за виконанням видаткової частини бюджету 

органами Державної казначейської служби: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності» / Н. О. Нікітан; Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2018. 

– 20с. 
 

Осмятченко, В. О. Бухгалтерський облік в умовах застосування 

інформаційних технологій: теорія та організація: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за видами економічної діяльності»  / В. О. Осмятченко; 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. –

Київ, 2011. – 20с. 
 

Пилипчук, Н. М.  Облік та внутрішній аудит доходів від основної 

діяльності (на прикладі підприємств торгівлі): автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності»  / Н. М. Пилипчук; Тернопільський 

національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – 20с. 
 

Позов, А. Х.  Формування внутрішньогосподарської (управлінської) 

звітності промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної діяльності»   / А. Х. Позов; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2013. – 20с. 
 

Привалова, Н. Є. Методика та організація обліку і контролю спільної 

діяльності без створення юридичної особи: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності»   / Н. Є. Привалова; Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2013. 

– 20с. 
 

Саух, І. В.  Стратегічний аналіз фінансового потенціалу туристичного 

підприємства: теорія, методологія, організація: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами економічної діяльності»   / І. В. Саух; Житомирський 

державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – 20с. 
 

Сисюк, С. В. Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості 

платних освітніх послуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності»   / С. В. Сисюк; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2008. – 20с. 
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Ткачук, І. М. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: 

теорія та практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності» / І. М. Ткачук; Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2008. – 20с. 
 

Тягнирядно, Л. Л. Облік і аналіз власного капіталу акціонерних 

товариств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності»   / Л. Р. Тягнирядно; Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2010. – 20с. 
 

Фірсова, Н. В. Облік і контроль торговельних витрат підприємиств 

споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств): 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності»  / 

Н. В. Фірсова; Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана. – Київ, 2008. – 20с. 
 

Шайкан, А. В.  Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного 

управління промисловим підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності)» / А. В. Шайкан; Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2009. 

– 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
08.00.11  «Математичні методи, моделі та  

інформаційні технології в економіці» 

 

Мельникова, М. О. Моделі формалізованої оцінки та прогнозування 

фінансового стану підприємства в умовах нестабільного розвитку економіки 

країни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці» / М. О. Мельникова; Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 

2012. – 20с. 
 

Очеретін, Д. В.  Моделювання невитратного ціноутворення на 

підприємствах сфери туристичних послуг: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці»  / Д. В. Очеретін; Класичний приватний 

інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
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Піддубна, О. О. Моделювання динаміки виробничого потенціалу 

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

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці» / О. О. Піддубна; Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 

2011. – 20с. 
 

Ревенко, Д. С. Короткострокове прогнозування динаміки 

макроекономічних показників в умовах невизначеності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Д. С. Ревенко; 

Класичний приватний інститут. – Запоріжжя, 2011. – 20с. 
 

Сидора, Т. Ю.  Моделювання діяльності підприємства в умовах 

циклічних змін зовнішнього середовища: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці» / Т. Ю. Сидора; Класичний приватний 

інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

Чеверда, С. С.  Прогнозування світових цін на енергоносії методами 

дискретної нелінійної динаміки: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці» / С. С. Чеверда; ; Класичний приватний 

інститут. – Запоріжжя, 2012. – 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
08.00.12 «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

 господарської діяльності» 
 

Шкіря, Н. Л. Облік основних виробничих засобів (фондів) та аналіз їх 

використання (на прикладі залізорудних підприємств України): автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук спец. 08.00.12 «Бухгалтерський 

облік, контроль і аналіз господарської діяльності» / Н. Л. Шкіря; Київський 

державний економічний університет. – Київ, 1994. – 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» 

 

Лобов, С. П. Управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту (на 

прикладі гірничорудних підприємств Кривбасу): автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і 

управління підприємствами» / С. П. Лобов; Криворізький технічний 

університет. - КривийРіг, 2004. – 20с. 



 14 

Спеціальність 
08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг»  

 

 
Хлівний, В. О.  Механізми активізації розвитку підприємництва під 

впливом приватизації (на прикладі малих підприємств Криму): автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, 

менеджмент та маркетинг»  / В. О. Хлівний; Київський національний 

економічний університет. – Київ, 2001. – 20с. 
 

 

 

 

Спеціальність 
08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»  

 

 

Гоголь, Т. А. Облік і аудит доходів підприємств (на матеріалах 

підприємств харчової промисловості Чернігівської області): автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит» / Т. А. Гоголь; Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. – 20с. 
 

Гончаренко, О. О.  Облік та аудит інвестиційної діяльності ( на прикладі 

підприємств швейної промисловості): автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит» / О. О. Гончаренко; Київський національний економічний 

університет. – Київ, 2005. – 20с. 
 

Гушко, С. В. Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування 

інформаційних систем підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»  / С. 

В. Гушко; Київський національний економічний університет. –Київ, 2003. – 

20с. 
 

Дмитренко, А. В.  Облік і аналіз витрат у будівництві: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит»  / А. В. Дмитренко; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2006. – 20с. 
 

Єремян, О. М. Організація і методологія обліку і аналізу фінансових 

результатів (на прикладі консервного виробництва України): автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит» / О. М. Єремян; Київський національний економічний 

університет . – Київ, 2005. – 20с. 
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Зоріна, О. А.  Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів в 

оптовій торгівлі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О. А. Зоріна; 

Львівська комерційна академія Укоопспілки. –Львів, 2005. – 20с. 
 

Костів, М. А. Управлінські аспекти обліку та контролю операційних 

доходів і витрат на підприємствах електролампового виробництва: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / М. А. Костів; Львівська комерційна 

академія Укоопспілки. –Львів, 2006. – 20с. 
 

Кузьмінський, Ю. А. Оперативний облік і контроль міжнародних 

фінансово-господарських операцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / 

Ю. А. Кузьмінський; Київський національний економічний університет. –

Київ, 2002. – 20с. 
 

Кулинич, М. Б. Облік і аналіз в системі управління собівартістю 

продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України): 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / М. Б. Кулинич; Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. 

– 20с. 
 

Оністрат, А. А. Організаційно-методологічні та методичні спрямування 

обліку і аналізу в системі оподаткування (на прикладі акціонерних товариств 

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

08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» /А. А. Оністрат; Київський 

національний економічний університет. –Київ, 2005. – 20с. 
 

Погрібна, О. П. Облік і контроль затрат на виробництво та 

калькулювання собівартості продукції (на матеріалах підприємств 

гірничодобувної галузі): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О. П. 

Погрібна; Київський національний економічний університет. –Київ, 2001. – 

20с. 
 

Сайко, О. В.   Облік і контроль виробничих запасів: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит» / О. В. Сайко; Київський національний економічний 

університет. – Київ, 2004. – 20с. 
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Талах, Т. А. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу 

підприємств хлібопекарської промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит» / Т. А. Талах; Тернопільська академія народного господарства. – 

Тернопіль, 2005. – 20с. 
 

Яценко, В. Ф.  Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного 

управління витратами виробництва на підприємстві (на прикладі 

підприємства будівництва): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.06.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)» / В. Ф. Яценко; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. –Київ, 2012. – 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»  

 

 

Саітгареєва, О. Г.  «Економічна людина» в умовах глобалізації: 

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

філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»   / О. 

Г. Саітгареєва;Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2011. – 

20с. 
 

 

Спеціальність 
10.01.01 «Українська література»  

 

 

Варданян, М. В.  Соціально-філософська проблематика романів В. 

Винниченка 1930-40-х рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філолог. Наук : спец. 10.01.01 «Українська література»  / М. В. Варданян; 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка. – Кіровогорад, 2010. – 20с. 
 

Вірченко, Т. І.  Морально-етичні основи характеротворення у 

драматургії Лесі Українки.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література»  / Т. І. Вірченко; 

Херсонський державний університет. –Херсон, 2007. – 20с. 
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Спеціальність 
12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право» 

 

Макаренко, Н. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері 

видобування нафти та газу в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. Наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 

право; природоресурсне право» / Н. А. Макаренко; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
13.00.09 «Теорія навчання»  

 

 

Джава, Н. А.  Дидактичні засади реалізації особистістно-орєнтованого 

підходу у навчанні іноземних мов учнів старшої школи: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Н. 

А. Джава; Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 

2010. – 20с. 
 

Рацул, А. В. Розвиток педагогічних технологій навчання іноземних мов 

учнів старших класів (друга половина XX століття): автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / А. 

В. Рацул; Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 

2009. – 20с. 
 

 

 

Спеціальність 
22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»  

 

 

Ядранський, Д. М. Норма праці як соціальний феномен: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня докт. соціол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та 

галузеві соціології» /Д. М. Ядранський; Класичний приватний інститут. – 

Запоріжжя, 2010. – 20с. 
 

 

Спеціальність 
25.00.02 «Механізми державного управління» 

  
Орлов, В. В. Формування державної молодіжної політики в Україні: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. з держ. упр. наук : спец. 

25.00.02 «Механізми державного управління» / В. В. Орлов; Класичний 

приватний інститут. – Запоріжжя, 2009. – 20с. 
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