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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 вчених 

ступенів доктора та кандидата наук. 

"Літопис авторефератів дисертацій" виходить щоквартально і відображає 

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

Бібліографічний запис уміщує: 

— 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 укладається згідно з ГОСТ 7.61-90 Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиогра-

фические указатели. 

Бібліографічний опис здійснюється 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 скорочуються згідно з ДСТУ 3582-97 Скорочення 

слів в українській мові у бібліографічному описі. 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, ГОСТ 7.11—78 Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках в библиографическом описании. 

Бібліографічні записи групуються відповідно до таблиць "Розташування 

бібліографічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі Універ-
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сальної десяткової класифікації", 3-тє видання, перероблене та доповнене (Київ,  

2005 р.). У середині кожного розділу записи розміщено за рубриками: "На ступінь 

доктора наук" і "На ступінь кандидата наук", а всередині рубрик — за алфавітом 

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 ініціа-

лами об’єднано в одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в круглих 

дужках. 

В географічний покажчик включено найменування географічних об’єктів, 

розглянутих у авторефератах дисертацій. 

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

титульному аркуші в круглих дужках зазначено номери бібліографічних записів 

даного випуску. 

"Літопис авторефератів дисертацій" — довідково-бібліографічне видання, 

призначене бібліотекарям, бібліографам, науковцям, які підвищують свій професій-

ний 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 в цілому. Наукознавство.  
Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 
1. Нікітчин О. М. Еволюція наукової думки в техніці електорокомунікацій 

України (кінець ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Нікітчин Олександр Миколайович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-
ди". — Переяслав-Хмельницький, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1879 A] УДК 001:621.39](477)“18/19” 

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет 

На ступінь доктора 
2. Волочій Б. Ю. Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів 

функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевізійн. 
системи" / Волочій Богдан Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. 
— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (55 назв). — 100 пр. — [2008-2227 A] 

 УДК 004.942:621.39 
3. Кузьомін О. Я. Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і 

ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кузьомін Олек-
сандр Якович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 31 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — [2008-2163 A] УДК 004.9:[614.8:502.5] 

4. Чмир І. О. Моделювання та синтез діалогових агентів в інтелектуальних 
системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.23 
"Системи та засоби штучн. інтелекту" / Чмир Ігор Олексійович ; НАН України, Ін-т 
пробл. мат. машин і систем, [Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова 
НАН України]. — К., 2008. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(62 назви). — 100 пр. — [2008-1896 A] УДК 004.94:004.896 

5. Шабатура Ю. В. Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-
вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. 
системи та компоненти" / Шабатура Юрій Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 
Вінниця, 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (71 назва). — 100 пр. — 
[2008-1585 А] УДК 004.38 

На ступінь кандидата 
6. Василюк А. С. Підвищення ефективності математичного і програмного за-

безпечення редактора формул алгоритмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" 
/ Василюк Андрій Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Укр. акад. друкар-
ства]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. 
— [2008-2146 A] УДК 004.4'232 

7. Вдовиченко І. Н. Інформаційні технології багатокритеріального експерт-
ного оцінювання альтернатив у соціальних системах : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Вдовиченко 
Ірина Никифорівна ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2222 A] УДК 004.9:316.3 

8. Воропай О. Ю. Математичне забезпечення автоматизованих процедур при-
значення допусків при проектуванні радіоелектронних пристроїв частотної селекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи 
автоматизації проектув. робіт" / Воропай Олексій Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2228 A] УДК 004.896:621.396.6 

9. Гарячевська І. В. Адаптивна інформаційна технологія перетворення 
інформації в спеціалізованих автоматизованих системах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гарячевська 
Ірина Василівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2174 A] УДК 004.93 

10. Гузь О. О. Структурно-функціональний аналіз тестопридатності при 
проектуванні цифрових систем на кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Гузь 
Олеся Олексіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-1838 A] УДК 004.45 

11. Демчінський В. В. Методи розподілу ресурсів у системі керування 
трафіком на основі зворотного зв'язку в комп'ютерних мережах із заданою якістю 
обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.06 "Інформ. технології" / Демчінський Володимир Васильович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (4 назви). — 100 пр. — [2008-1441 А] УДК 004.3 

12. Дендюк М. В. Математична модель двовимірного в'язкопружного стану 
деревини у процесі сушіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Дендюк Михайло Во-
лодимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. лісотехн. ун-т України]. — 
Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2008-2240 A] 

 УДК 004.94:674.047 
13. Кіношенко Д. К. Моделі пошуку та розпізнавання зображень у базах да-

них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Сис-
теми та засоби штуч. інтелекту" / Кіношенко Дмитро Костянтинович ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-2258 A] УДК 004.932.2'14 

14. Лисак Н. В. Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршру-
тизації в мобільних комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Лисак Наталія Володи-
мирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1874 A] УДК 004.04:004.057.5 

15. Назарова І. А. Підвищення ефективності паралельних методів розв'язання 
динамічних задач в багатопроцесорних обчислювальних системах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Назарова Ірина Акопівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 
ун-т". — Донецьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). 
— 100 пр. — [2008-2171 A] УДК 004.45 

16. Осмоловський О. І. Методи підвищення точності і швидкодії комп'ютери-
зованих систем контролю геометричних характеристик складних поверхонь : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. 
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системи та компоненти" / Осмоловський Олександр Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-1461 А] УДК 004.9:531.7 

17. Павлов Д. О. Методи та моделі аналізу розвитку нечітких онтологій склад-
них систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Павлов Дмитро Олександрович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с.16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-1775 A] УДК 004.8 

18. Попов О. В. Моделі, методи та інструментальні засоби оперативного 
управління міським господарством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Попов Олександр Володимирович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-2117 A] УДК 004.9:352.07 

19. Чуба І. В. Метод маршрутизації у гетерогенних комп'ютерних мережах на 
основі аналізу ієрархій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Чуба Ірина Вікторівна ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-1583 А] УДК 004.7 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 

20. Падерін І. Д. Підвищення економічної ефективності промислового під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Падерін Іван Дмитрович ; НАН України, Ін-т економіки 
пром-сті, [Дніпропетров. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Донецьк, 2008. 
— 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—25. — 100 пр. — [2008-1463 А] УДК 005.336.1 

На ступінь кандидата 
21. Безсмертна В. В. Стратегічне управління персоналом підприємства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Безсмертна Віта Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-1372 A] УДК 005.95 

22. Вереітіна І. Ю. Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефектив-
ності корпоративного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вереітіна Інна Юріївна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2008-1555 А] УДК 005.72 

23. Гора М. М. Моделі та методи автоматизованого контролю якості, основані 
на виробничій логістиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гора Микола Миколайович ; Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1723 A] УДК 005.932 

24. Гук О. В. Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04. 
"Економіка та упр. п-вами" / Гук Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-1560 А] УДК 005.334.1:621 

25. Зубенко В. О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності під-
приємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зубенко Вікторія Олексіїв-
на ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 19, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2001 A] УДК 005.591.6:656.2 

26. Іванцюра О. В. Ефективність функціонування птахопродуктового 
підкомплексу АПК Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іванцюра Ольга Василівна ; 
Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. ,табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-2002 A] УДК 005.336.1:636.5/.6 

27. Климова І. Г. Управління логістичною діяльністю підприємств машинобу-
дування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Климова Ірина Геннадіївна ; Приазов. держ. техн. ун-т, 
[Класич. приват. ун-т м. Запоріжжя]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2008-1449 А] УДК 005.932:621 

28. Кобець А. О. Формування механізму управління прибутком підприємств в 
умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кобець Андрій Олександрович ; До-
нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-1928 A] УДК 005.337 

29. Коломієць В. М. Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобу-
дівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коломієць Вікторія Миколаївна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 
— 130 пр. — [2008-1454 А] УДК 005.343:621 

30. Левицький В. В. Формування стратегій розвитку підприємств на засадах 
прогнозування кон'юнктури ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Левицький Віктор Володи-
мирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. держ. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1654 A] УДК 005.41 

31. Мазур І. М. Управління використанням виробничих потужностей як фак-
тор підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Мазур Ірина Михайлівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-1458 А] УДК 005.332.8 

32. Мамчур Р. М. Бюджетування в системі фінансового менеджменту аграр-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мамчур Руслана Миколаївна ; Нац. аграр. ун-т. 
— К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2008-2274 A] 

 УДК 005.915:338.436 
33. Мішура В. Б. Економічний зміст мотиваційного механізму корпоративного 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Мішура Віталій Борисович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2008-2279 A] УДК 005.32 

34. Моргулець О. Б. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризо-
вого управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Моргулець Оксана Борисівна ; Київ. нац. ун-т технол. та 
дизайну, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1538 A] УДК 005.418 

35. Морщенок Т. С. Стратегічні напрями удосконалення управління персона-
лом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка і упр. п-вами" / Морщенок Тетяна Сергіївна ; Приазов. держ. техн. ун-т, 
[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріуполь, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 120 пр. — [2008-1540 A] УДК 005.95/.96 

36. П’яткова Н. П. Формування ресурсного потенціалу металургійного під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / П’яткова Наталя Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1394 A] УДК 005.93:669.013 

37. Ребенок А. В. Проектний підхід до реалізації ділової стратегії підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Ребенок Аліна Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій, 
[Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(25 назв). — 120 пр. — [2008-1883 A] УДК 005.21 

38. Соболєва Т. О. Управління формуванням та реалізацією інноваційного 
потенціалу підприємства : (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Соболєва Тетяна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 21с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2123 A] УДК 005.591.6:615.1](477) 

39. Станіславик О. В. Теоретико-методичні основи оцінювання інноваційного 
потенціалу промислових підприємств : (на прикладі машинобудування) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Станіславик Олена В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку і екон.-
екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1397 A] УДК 005.591.6 

40. Ткачук І. А. Стратегічне управління маркетинговою товарною політикою 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ткачук Ілля Анатолійович ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2008-1889 A] УДК 005.21:339.138 

41. Цуркан І. М. Управління податковим навантаженням підприємства на основі 
підвищення ефективності використання виробничих ресурсів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Цуркан 
Ірина Миколаївна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с.16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1893 A] УДК 005.336.1:336.22 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 
42. Косач Н. І. Забезпечення єдності вимірювання витрати рідини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезп." / Косач Наталія Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Нац. наук. центр "Ін-т метрології" Держ. ком. України з питань техн. регулювання та 
спожив. політики (Держспоживстандарт України)]. — Львів, 2008. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—33 (45 назв). — 100 пр. — [2008-2086 A] УДК 006:532.57 

На ступінь кандидата 
43. Гонсьор О. Й. Вдосконалення нормативно-методичного забезпечення для 

оцінювання якості питного водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезпе-
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чення" / Гонсьор Оксана Йосипівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2152 A] УДК 006.44:628.161.1 

44. Стригунова М. М. Удосконалення нормативної бази оцінювання якості 
освітніх послуг вищих навчальних закладів України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Стригунова Марина Миколаївна ; Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та 
пром-сті. — Севастополь, 2008. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1578 А] УДК 006.73:378.014.544 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

45. Сербін О. О. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-
бібліографічних класифікацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 01.04.09 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав. " 
/ Сербін Олег Олегович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13(6 назв). — 100 пр. — [2008-1970 A] УДК 025.4(477) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

46. Ярошенко Т. О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів 
бібліотеки: друга половина ХХ — початок ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття  наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографо-
знав." / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв М-ва культури і туризму України]. — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2057 A] 

 УДК 070:004.738.5]:021“20” 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

47. Андрущенко Т. І. Естетичне як соціокультурний феномен : (філософсько-
історичний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Андрущенко Тетяна Іванівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Львів, 2008. — 32 с. 
— Бібліогр.: с. 28—29 (23 назви). — 100 пр. — [2008-2098 A] УДК 141.7:111.852 

48. Бондаренко О. В. Українська економічна ментальність: соціально-філо-
софський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бондаренко Ольга Валеріївна ; Акад. 
пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 32 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—30. — 100 пр. — [2008-1432 А] УДК 141.7(477) 

49. Шавкун І. Г. Менеджмент як соціокультурне явище: соціально-філософсь-
кий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Шавкун Ірина Григорівна ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т вищ. освіти, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 28—32. — 100 пр. — [2008-1897 A] УДК 141.5:005 
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На ступінь кандидата 
50. Атік А. А. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського 

"ренесансу" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Атік Аніса Ахмедівна ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 
100 пр. — [2008-2099 A] УДК 130.2:28 

51. Деменко А. М. Феномен тероризму в умовах глобалізаційної динаміки : 
(соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Деменко Андрій 
Миколайович ; Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2071 A] УДК 14:343.341 

52. Костюк Л. Б. Філогенетичні закономірності розвитку етнічної менталь-
ності українців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Костюк Лариса Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2008. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2010 A] УДК 1(091):39]() 

53. Котовська О. П. Діалог як метод пошуку істини в українській філософсь-
кій традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Котовська Ольга Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-2261 A] 

 УДК 111.83(477)(091) 
54. Котусенко В. В. Теорія аналогії буття у філософії Томи Аквінського : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філо-
софії" / Котусенко Віктор Володимирович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-1385 A] УДК 1(091) 

55. Кравченко Ю. М. Відродження патристичної традиції в українській ду-
ховно-академічній філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Кравченко Юлія Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-1941 A] УДК 140.8(091)(477) 

56. Ларченко В. В. Мова та влада: відношення глобальне/локальне в дискурсі 
постколоніалізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Ларченко Вікторія 
Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (26 назв). — 100 пр. — [2008-1416 A] УДК 130.2 

57. Манойло Н. Г. Світоглядно-мотиваційна визначеність правосвідомості: со-
ціально-філософський дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Манойло Наталія 
Григорівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с.13 
(4 назви). — 100 пр. — [2008-1876 A] УДК 141.7:34.021 

58. Мовчан М. М. Феномен самотності як проблема буття особистості в со-
ціальному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Мовчан Михайло 
Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Полтав. ун-т спожив. 
кооперації України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2008-1955 A] УДК 130.2:177.8 

59. Откович К. В. Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української 
духовної культури ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія та філософія куль-
тури" / Откович Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т 



   

 14 

ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-1961 A] УДК 130.2(477)“18/19” 

60. Панкова Л. О. Сміхова культура України в контексті сучасних трансфор-
маційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Панкова Людмила Олександрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1683 A] УДК 141.7:398.23](477) 

61. Печеранський І. П. П. В. Тихомиров як історик філософії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Пе-
черанський Ігор Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1465 А] УДК 1(091)“18/19” 

62. Поцюрко О. Ю. Основоположні принципи філософії історії у творчості 
Августина Блаженного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Поцюрко Олег Юрійович ; Львів. нац.  
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2008-2294 A] УДК 1(091) 

63. Слюсар В. М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філо-
соф. антропологія, філософія культури" / Слюсар Вадим Миколайович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1932 A] УДК 130.2 

64. Слюсаренко О. С. Український символізм в контексті європейської куль-
тури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 
"Українознавство" / Слюсаренко Олена Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1575 А] 

 УДК 130.2(477) 
65. Стешенко А. С. Традиція та новація в українській філософії кінця ХVІІІ — 

початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Стешенко Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-1502 A] УДК 1(091)“17/19” 

66. Чудіна Н. В. Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія і філософія історії" / Чудіна Наталя Віталіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. —  
[2008-2130 A] УДК 141.7:159.923 

67. Шпатенко С. А. Основні напрямки взаємодії транзитивних соціумів: со-
ціально-філософський аналіз : (на прикладі України і Таджикистану) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Шпатенко Сергій Анатолійович ; Харків. ун-т Повітр. сил 
ім. Івана Кожедуба, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, М-во 
аграр. політики України]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-2053 A] УДК 141.1 

68. Шпітун І. І. Концепт "хронополітика": соціально-філософський аналіз : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. фі-
лософія та філософія історії" / Шпітун Іван Іванович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2132 A] УДК 115:316.776.4 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
69. Шаповалова Л. В. Музика як аналог особистості: до проблеми рефлексив-

ної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 
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17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шаповалова Людмила Володимирівна ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К., 2008. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2008-1349 А] УДК 159.9:78 

На ступінь кандидата 
70. Байєр О. М. Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з 

однолітками і дорослими : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Байєр Ольга Миколаївна ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2100 A] УДК 159.922.73-053.4 

71. Боровик О. В. Психологічні умови формування патріотичної свідомості 
учнів ліцеїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Боровик Олександр Васильович ; Нац. акад. 
Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1631 A] 

 УДК 159.922.7 
72. Волошина Н. В. Формування комунікативних здібностей старшоклас-

ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 
"Пед. та вікова психологія" / Волошина Неоніла Вікторівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
тюка АПН України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1671 A] УДК 159.922.8 

73. Гнатюк О. В. Формування в учнів молодшого шкільного віку уявлення про 
здоров'я як особистісну цінність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Гнатюк Ольга Владис-
лавівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1718 A] УДК 159.922.73-053.5 

74. Горбасенко І. М. Психолого-педагогічні засоби оптимізації особистісних 
утворень старшокласників із розладами дихальних шляхів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Гор-
басенко Ігор Михайлович ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
тюка. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. —  
[2008-1913 A] УДК 159.922.7 

75. Доскач С. С. Психологічні особливості розвитку внутрішньої позиції до-
рослого у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Доскач Світлана Сильверстівна ; При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. 
— Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-1674 A] УДК 159.923.2-053.6 

76. Житарюк В. І. Психологічні передумови розвитку моральності молодших 
школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Житарюк Василь Іванович ; Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1733 A] УДК 159.922.73-053.5 

77. Капосльоз Г. В. Особливості емоційної регуляції процесу розв'язування 
тактичних задач офіцером : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особлив. умовах" / Капарулін Іван Сер-
гійович ; Ун-т цивіл. захисту України, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН Ук-
раїни]. — Х., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-2083 A] УДК 159.94:355 
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78. Лісова О. С. Психологічні особливості внутрішньої картини здоров'я в осіб 
з виразковою хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Лісова Олена Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-1457 А] УДК 159.98:61 

79. Нічик О. В. Психофізіологічне забезпечення військово-професійної діяль-
ності співробітників особистої охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.02 "Психофізіологія" / Нічик Олена Володимирівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1459 А] УДК 159.938 

80. Попелюшко Р. П. Психологічні умови подолання негативної самооцінки в 
юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Попелюшко Роман Павлович ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2008-2291 A] УДК 159.922.23 

81. Свіденська Г. М. Психологічні особливості розвитку самосвідомості осо-
бистості в період підліткової кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Свіденська Галина Миколаїв-
на ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2301 A] УДК 159.9:37.015.3 

82. Сирятська Т. О. Виконавська інтерпретація в аспекті психології особис-
тості музиканта-артиста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сирятська Тетяна Олександрівна ; Харків. 
держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1886 A] УДК 159.923:78.071.2 

83. Тіунова О. В. Психологічні умови формування відповідального ставлення 
до материнства у дівчат старшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Тіунова 
Олена Володимирівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1935 A] УДК 159.923 

84. Хуртенко О. В. Формування у майбутніх організаторів-тренерів психоло-
гічної готовності до прийняття рішень у екстремальних ситуаціях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в 
особливих умовах" / Хуртенко Оксана Вікторівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. 
служби України ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського]. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-1811 A] УДК 159.922:796.011.3 

85. Царьов Ю. О. Психологічні особливості підготовки офіцерів оперативно-
тактичного рівня Державної прикордонної служби України до управлінської діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 
"Психологія діяльності в особлих умовах" / Царьов Юрій Олександрович ; Нац. акад. 
Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 
2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1426 A] 

 УДК 656.2:005.936.43]:005.336.3 
86. Яновська Т. А. Особливості розвитку мислення молодших школярів в умо-

вах інтегрованого навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вікова психологія" / Яновська Тамара Анатоліївна ; 
Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України, [Ін-т пед. освіти та освіти 
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дорослих]. — К., 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-1366 А] УДК 159.922.7 

87. Яцюк Н. О. Особливості моральної рефлексії в молодшому шкільному віці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
вікова психологія" / Яцюк Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-1369 А] УДК 159.922.7 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки 

На ступінь доктора 
88. Рубанець О. М. Системні прояви когнітивності в еволюції науки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.02 "Діалектика і 
методологія пізнання" / Рубанець Олександра Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—26. — 100 пр. — [2008-2120 A] 

 УДК 167/168 
89. Чорноморденко І. В. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.02 "Діалектика 
і методологія пізнання" / Чорноморденко Іван Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2008. — 33 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (35 назв). — 100 пр. — [2008-1401 A] УДК 165.2 

На ступінь кандидата 
90. Муравенко Н. Ю. Смисл та вираз як проблема філософії, логіки та мето-

дології науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Муравенко Наталія Юріївна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). 
— 100 пр. — [2008-2025 A] УДК 165.12:001 

91. Фур’єр І. А. Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.02 "Діалек-
тика та методологія пізнання" / Фур’єр Ірина Аронівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-1509 A] УДК 167+111 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
92. Алоні Гаді. Етика бізнесу: соціально-філософський аспект : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Алоні Гаді ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Київ. ун-т 
туризму, економіки і права]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-1823 A] УДК 174.4 

93. Пушик П. В. Етико-гуманістична концепція Івана Франка : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.07 "Етика" / Пушик 
Павло Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. 
— [2008-1787 A] УДК 17.03:821.161.2.09](092) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

На ступінь кандидата 
94. Косач Т. М. Релігійно-філософська концепція Л. П. Карсавіна : (проблема 

особистості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
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09.00.11 "Релігієзнавство" / Косач Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 17с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-2087 A] УДК 2-1 

27 Християнство. Християнське віросповідання. 
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь кандидата 

95. Глистюк Я. С. Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 
1848—1914: інституційна та соціальна історія : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Глистюк Ярослав Степано-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1672 A] УДК 271.4-754(477.83-25)“1848/1914” 

96. Папазова А. В. Релігійно-освітянська діяльність ордену єзуїтів у східно-
слов'янському регіоні в останній третині XVI — першій половині XVII ст. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" 
/ Папазова Анжела Василівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1390 A] 

 УДК 27-789.5“15/16” 
97. Соломаха І. Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філо-

софсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Соломаха Ірина Григорівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2310 A] УДК 27-1 

98. Харьковщенко Ю. Є. Концепція "Християнської республіки" в контексті 
державотворчих і конфесійних процесів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Харьковщенко 
Юрій Євгенійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1580 А] УДК 27-67(477) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь доктора 
99. Пугачова М. В. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової 

активності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.10 "Статистика" / Пугачова Марина Володимирівна ; Держ. акад. стати-
стики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 25—33 (73 назви). — 100 пр. — [2008-1467 А] УДК 311.42:005 

На ступінь кандидата 
100. Захожай К. В. Статистичне забезпечення управління місцевими бюдже-

тами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.10 "Статистика" / Захожай Костянтин Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2008-1737 A] УДК 311.21:336.145](477) 

101. Корепанов О. С. Статистичне прогнозування кон'юнктури аграрного рин-
ку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 
"Статистика" / Корепанов Олексій Сергійович ; Держ. акад. статистики, обліку та 
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аудиту Держкомстату України, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2008-1481 A] УДК 311.3:338.433](477) 

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 

На ступінь кандидата 
102. Субботіна І. В. Соціально-демографічні процеси в Україні у другій по-

ловині ХХ — на початку ХХІ ст. : (за даними загальних переписів населення 1959 —
2001 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Субботіна Інга Володимирівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка. — Чернігів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2008-1972 A] УДК 314.148(477)“19/20” 

103. Чуйкова О. В. Самоорганізація онтологічної самості в контексті соціаль-
ного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чуйкова Олена Володимирівна ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-1584 А] УДК 314.156(477) 

316 Соціологія 

316.1/.2 Предмет та сфера соціології. Школи і напрями в соціології 

На ступінь кандидата 
104. Величко С. А. Танатологічні аспекти розвитку сучасного суспільства : 

(соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Величко Сергій 
Анатолійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадского. — Сімферополь, 2008. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-2068 A] УДК 316.2 

105. Прохоренко Є. Я. Феномен кіберкультури в інформаційно-технологіч-
ному відтворенні соціуму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : 
спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Прохоренко Євгенія Яківна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2008. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (15назв). — 100 пр. — [2008-1965 A] УДК 316.259 

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система. 
Соціальні процеси 

На ступінь кандидата 
106. Козуб О. О. Електоральні преференції як індикатор ефективності еконо-

мічної політики: регіональний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Козуб Олександр Олек-
сандрович ; Класич. приват. ун-т. — К., 2008. — 16, [1] с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 
100 пр. — [2008-2085 A] УДК 316.334.2 

107. Менделєва О. В. Соціальний прагматизм бізнес-комунікацій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" 
/ Менделєва Ольга Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2023 A] УДК 316.334.23 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь кандидата 
108. Кошова І. В. Суб’єктивна інтерпретація ситуацій як чинник міжособистіс-

них конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Кошова Інна Вікторівна ; Ін-т 
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психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2008. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (7 назв). — 110 пр. — [2008-1532 A] УДК 316.6:159.964.21 

109. Кучерявенко Л. В. Детермінація і специфіка девіантної поведінки 
підлітків в умовах промислового регіону : (на прикладі Криворізького регіону) : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Кучерявенко Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — К. 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-1852 A] УДК 316.624-053.6(477.63) 

110. Огаренко Т. О. Символічна презентація статусно-рольових трансформа-
цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 
"Спец. та галуз. соціології" / Огаренко Таїсія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 
100 пр. — [2008-2284 A] УДК 316.662.4 

111. Ткачишина О. Р. Особливості соціально-психологічної адаптації майбут-
ніх фахівців з комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Тка-
чишина Оксана Романівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України, [Міжрегіон. 
Акад. упр. персоналом]. — К., 2008. — 18 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-1803 A] УДК 316.6 

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 

На ступінь кандидата 
112. Коритнікова Н. В. Інтернет-представництво як комунікативний ресурс 

державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Коритнікова Надія Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-2008 A] УДК 316.774:004.738.5 

113. Семченко О. А. Засоби масової комунікації у виборчому процесі: вибори 
Президента України 1999 року : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Семченко Олександр Анатолійович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2008-1613 A] УДК 316.77:324 

32 Політика. Політологія 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 
114. Давиденко В. В. Соціальний діалог в контексті взаємодії громадянського 

суспільства і держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Давиденко Віталій Володимирович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Львів, 2008. — 
35 с. — Бібліогр.: с. 28—31. — 140 пр. — [2008-2239 A] УДК 32.019.5:316.334.3 

На ступінь кандидата 
115. Глоба О. Є. Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної політи-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія 
та історія політ. науки" / Глоба Оксана Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропет-
ровськ, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2232 A] УДК 321.02 

116. Громадська Н. А. Соціальний діалог як інструмент впровадження 
державної соціальної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
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наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Громадська Наталя Анатоліївна ; 
Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1440 А] УДК 321:331.105.6 

117. Зелена О. Я. Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали Осипа 
Назарука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 
"Теорія та історія політ. думки" / Зелена Оксана Ярославівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Ін-т гуманіт. та соц. наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка"]. — 
Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1738 A] 

 УДК 321.01(477)(092) 
118. Конончук М. В. Політична культура українського суспільства як чинник 

його демократизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Конончук Мар'яна В'ячеславівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-2007 A] УДК 321.7:316.75](477) 

119. Лесняк В. Ю. Трансформація системи владних інститутів в Іспанії при 
переході від франкізму до демократії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лесняк Віталій Юрійович ; Чер-
нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Чернівці, 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2164 A] УДК 321.01(460) 

120. Рєзнік В. В. Державницькі теорії Д. Донцова і В. Липинського: порівняль-
ний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 
"Теорія та історія політ. науки" / Рєзнік Віктор Віталійович ; НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-2297 A] УДК 321.01 

323 Внутрішня політика. Національні питання. 
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 
121. Коршунов В. О. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ.  
ін-ти та процеси" / Коршунов Віталій Олегович ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Донец. 
нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-2260 A] УДК 323.28 

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 
122. Вітман К. М. Політико-правові засади етнонаціональної політики постсо-

ціалістичних країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 
23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Вітман Костянтин Миколайович ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (44 назви). — 100 пр. — [2008-1474 A] УДК 323.1 

323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 
123. Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у 

ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.05 
"Етнополітологія та етнодержавознав." / Калакура Олег Ярославович ; НАН України, 
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2008. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 29—31 (42 назви). — 100 пр. — [2008-2254 A] УДК 323.1(477)“19” 
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На ступінь кандидата 
124. Велешко О. М. Вплив віктимних чинників на політичну поведінку 

кримськотатарських репатріантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Велешко Олена 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). 
— 100 пр. — [2008-1669 A] УДК 323.15(47745) 

325 Колонізація. Колоніальне питання 

На ступінь кандидата 
125. Бондаренко К. І. Соціокультурні чинники формування міграційної 

політики в суспільстві, що трансформується : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Бондаренко 
Ксенія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-1984 A] УДК 325.54:316.42](477) 

126. Сталовєрова Г. В. Еволюція британського колоніалізму (1914—1921 
рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Сталовєрова Ганна В'ячеславівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Чернігів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1501 A] УДК 325.36(410)“1914/1921” 

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. 
Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 
127. Гуцман М. Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ.  
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Гуцман Марія Ярославівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-2156 A] УДК 327.7:323.285 

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
128. Аракелян Д. В. Зовнішня політика країн Балтії в контексті розширення 

ЄС та НАТО : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розвитку" / Аракелян Діана Вячес-
лавівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1370 A] УДК 327(477):061.1ЄС 

129. Добровольська І.-А. Б. Французько-німецьке партнерство в європейських 
інтеграційних процесах (1989—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." 
/ Добровольська Іоланта-Анна Борисівна ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-2073 A] УДК 327.39(44+430)“1989/2006” 

130. Оборський О. П. Концептуальне забезпечення американського глобаліз-
му на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Оборський 
Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1856 A] УДК 327.8(73)“20” 
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327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 
131. Філоненко Р. Ю. Європейська інтеграція України в контексті її відносин з 

Російською Федерацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розвитку" / Філоненко Роман 
Юрійович ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2008. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1806 A] УДК 327.39(477+(470+571)) 

132. Черник П. П. Геополітичне положення України в Центрально-Східній 
Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-1618 A] УДК 327(4-12) 

329 Політичні партії та рухи 

329(1-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 
133. Нікогосян О. О. Особливості розвитку політичних партій і партійних сис-

тем у посткомуністичних країнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Нікогосян Ольга Олек-
сандрівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Оде-
са, 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2283 A] УДК 329.8 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 
134. Добіжа В. В. Формування політичної культури сучасної владної еліти  

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.]  
23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Добіжа Василь Валерійович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2072 A] УДК 329:172 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
135. Дучинська Н. І. Нагромадження капіталу в суспільному відтворенні 

трансформаційних економік : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Дучинська Ніна Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 
(57 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1444 А] УДК 330.146:330.31 

136. Міщенко С. Г. Податкове стимулювання економічного росту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" 
/ Міщенко Сергій Геннадійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — 100 пр. — [2008-1567 А] УДК 330.34:336.221 

На ступінь кандидата 
137. Берлін М. С. Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компа-

нії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Берлін Михайло Семенович ; 
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Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-2101 A] УДК 330.46:368 

138. Волоснікова Н. М. Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умо-
вах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волоснікова Наталія Миколаївна ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-1867 A] УДК 330.341.1:338.58 

139. Волощенко Л. Ю. Моделювання впливу митного тарифу на розвиток еконо-
міки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Волощенко Лада Юріївна ; Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2008-1433 А] УДК 330.4:339.543.4](477) 

140. Гірний Б. М. Еколого-економічні аспекти розвитку природно-заповідного 
фонду України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Гір-
ний Богдан Миколайович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2231 A] 

 УДК 330.15:502.211](4577-751.2) 
141. Городиський Т. І. Управління інноваційним потенціалом регіону : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продук-
тив. сил і регіон. економіка" / Городиський Тарас Іванович ; Ужгород. нац. ун-т, 
[Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — Ужгород, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2008-1439 А] УДК 330.341.1 

142. Дименко Р. А. Організаційно-управлінські засади формування конкурент-
них стратегій в економіці України : (на прикладі книговидавництва) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Дименко Руслан Анатолійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-1442 А] УДК 330.101.541(477) 

143. Драган І. В. Розвиток інноваційної діяльності підприємств олійно-жи-
рового підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Драган Ірина Василівна ; М-во 
аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т", [Дніпропет-
ров. держ. аграр. ун-т]. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-1998 A] УДК 330.341.1:665.1 

144. Кудласевич О. М. Формування концептуальних засад теорії підприєм-
ництва в українській економічній думці другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Кудласевич Ольга Миколаївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1651 A] УДК 330.3(477) 

145. Лиськова Л. М. Інноваційний потенціал євроінтеграції України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і між-
нар. екон. відносини" / Лиськова Леся Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с.13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1855 A] УДК 330.341.1:339.92](477) 

146. Мордас І. В. Внесок учених Київського національного економічного 
університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Мордас Ірина Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-1664 A] УДК 330.83(477) 
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147. Пінчук І. О. Господарсько-політичний механізм як інституціональна мо-
дель функціонування національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Пінчук 
Ірина Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана", [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1859 A] УДК 330.1 

148. Слободян І. А. Економіко-математичне моделювання функціонування 
зернового терміналу в морському порту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі і інформ. технології в економі-
ці" / Слободян Ігор Анатолієвич ; НАН України, М-во освіти і науки України, 
Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2008. — 22 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2008-2307 A] УДК 330.4:[656.615:633.1] 

149. Шакура О. О. Синтез системи механізмів управління інноваційним роз-
витком промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шакура Ольга Олександ-
рівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-1979 A] УДК 330.341.1(477) 

150. Шевченко О. О. Інновації як пріоритетний напрямок інвестування в 
трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Шевченко Олена Олек-
сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2206 A] УДК 330.341.1 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. 
Працевлаштування 

На ступінь доктора 
151. Дубницький В. І. Ринкова трансформація промислового комплексу ре-

гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Дубницький Володимир Іванович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Одеса, 
2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2008-1841 A] 

 УДК 331.122:338.45 

На ступінь кандидата 
152. Смолюк В. Л. Управління розвитком трудового потенціалу підприємст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Смолюк Вікторія Леонтіївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2008-2308 A] УДК 331.522.4:658 

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) 
питання. Житлове господарство 

На ступінь доктора 
153. Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко-
номіка" / Борущак Мирослав ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 35 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (41 назва). — 100 пр. — [2008-1554 А] УДК 332.1:338.48 

154. Вахович І. М. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації 
регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. 
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економіка" / Вахович Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж., [Луцьк. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2008. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 26—32 (62 назви). — 100 пр. — [2008-1909 A] УДК 332.14 

155. Лук’янченко О. О. Економіко-організаційне забезпечення розвитку кому-
нальної містообслуговуючої сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Лук’янченко Олек-
сандр Олексійович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2008. — 35 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (38 назв). — 100 пр. — [2008-1486 A] УДК 332.055.2 

На ступінь кандидата 
156. Ачкасов І. А. Управління інноваційними платформами проектів енергоз-

берігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." 
/ Ачкасов Ігор Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-2061 A] УДК 332.87:658.18 

157. Балак І. О. Механізм державного регулювання розвитку економічної 
системи проблемного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил та регіон. економіка" / Балак Ілона Олек-
сандрівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-1592 A] УДК 332.14 

158. Галазюк Н. М. Державне регулювання результатів фінансово-економічної 
діяльності природних монополій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Галазюк Наталія Ми-
колаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад.]. — Львів, 2008. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2008-1434 А] 

 УДК 332.025.12:658 
159. Гомонай-Стрижко М. В. Реструктуризація територіально-виробничих утво-

рень: інноваційні напрямки розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Гомонай-Стрижко Ма-
р'яна Василівна ; НАН України, Ін- т регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1992 A] УДК 332.133.6:330.341.1 

160. Дейнека О. І. Маркетингове забезпечення економічного розвитку регіо-
ну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Дейнека Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-1381 A] УДК 332.146:339.138 

161. Мущинська Н. Ю. Регіональні особливості зниження рівня тінізації еко-
номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мущинська Наталя Юріївна ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-1569 А] УДК 332.12:343.37 

162. Пушак Г. І. Регіональні фактори розвитку видавничо-поліграфічного 
комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Пушак Галина Іванівна ; Ужгород. 
нац. ун-т, [Укр. акад. друкарства]. — Ужгород, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2296 A] УДК 332.146.2:[338.45:655] 

163. Скотний П. В. Організаційно-економічне забезпечення активізації євроре-
гіонального співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Скотний Павло 
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Валерійович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1396 A] УДК 332.146:339.92 

164. Тарасенко О. С. Корпоративна власність: формування і функціонування в 
сучасній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Тарасенко Ольга Сергіївна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-2125 A] УДК 332.012.324 

165. Яремко Ю. І. Регулювання земельних відносин при становленні ринку 
земель аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яремко Юрій Іванович ; Європ. ун-т. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1367 А] 

 УДК 332.2:338.432 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 
166. Білошапка В. А. Управлінська результативність в ТНК : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Білошапка Владислав Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 
(56 назв). — 100 пр. — [2008-1473 A] УДК 334.75:005.1 

На ступінь кандидата 
167. Брусільцева Г. М. Оцінка функціонування інтеграційних структур у 

машинобудівній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Брусільцева Ганна Миколаївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-2145 A] УДК 334.012.82:621 

168. Роговий А. В. Планування потреби фінансових ресурсів для забезпечення 
діяльності акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Роговий Андрій Віталійович ; 
Нац. ун-т харч. технологій, [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 120 пр. — [2008-1967 A] УДК 334.722.8 

169. Саєнко А. А. Взаємозв’язок відносин власності і управління в процесі 
ринкової трансформації державного сектора : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" 
/ Саєнко Андрій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. 
автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2008. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-1495 A] УДК 334.012.3 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 
На ступінь кандидата 

170. Бут А. П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Бут Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-2221 A] УДК 336.77:330.341.1 

171. Галиць О. В. Ефективність розвитку банківської системи України в умо-
вах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Галиць Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж., [Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України].  
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— Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-1834 A] УДК 336.71:339.924](477) 

172. Городецька Т. Е. Оподаткування в системі факторів макроекономічної 
рівноваги в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Городецька 
Тетяна Едуардівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. 
укр. акад."]. — Х., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-1438 А] УДК 336.22:330.362 

173. Гуляєва Л. П. Банки в системі розширеного відтворення ВВП : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія 
екон. думки" / Гуляєва Людмила Петрівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана", [Акад. праці і соц. відносин Федерації проф. спілок України]. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2008-1725 A] УДК 336.71 

174. Дудченко В. Ю. Фінансово-економічний механізм регулювання держав-
ного боргу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дудченко Вікторія Юріївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2074 A] УДК 336.27(477) 

175. Зомчак Л. М. Моделювання динамічних характеристик фінансових акти-
вів в умовах стохастичного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еконо-
міці" / Зомчак Лариса Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2079 A] УДК 336.76:519.86 

176. Куліш О. А. Фондовий ринок у системі економічних відносин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Куліш Олена Андріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-2266 A] УДК 336.76 

177. Процик Т. В. Грошово-кредитні засоби регулювання національної еконо-
міки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Процик Тетяна Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи Нац. банку України]. — Суми, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2008-1466 А] УДК 336.74:336.77 

178. Резнік Н. М. Розвиток страхування травматизму при впровадженні бюд-
жетно-страхового фінансування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Резнік Наталія Миколаївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1574 А] УДК 336:364.32 

179. Шумар Н. Л. Державне регулювання фінансового забезпечення розвитку 
освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шумар Наталія Леонідівна ; Донец. держ. ун-т упр., 
[Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України]. — Донецьк, 2008. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1818 A] УДК 336.13:37](477) 

338 Економічне становище. Економічна політика. 
Управління та планування в економіці. Галузева економіка. 

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 
180. Зіновчук Н. В. Економічні засади екологічної політики в АПК: теорія і 

методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 
"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Зіновчук Наталія 
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Василівна ; Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України. — К., 2008. — 39 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (40 назв). — 100 пр. — [2008-1842 A] УДК 338.436:504 

На ступінь кандидата 
181. Андрусік І. І. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості 

шляхом удосконалення механізму регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрусік Іри- 
на Ігорівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2008-1702 A] УДК 338.45:664 

182. Бакіна Т. В. Підвищення ефективності діяльності підприємств з вироб-
ництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-
вами" / Бакіна Тетяна Володимирівна ; М-во аграр. політики України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, м. Мелітополь]. 
— Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-2062 A] УДК 338.439.4:636.5 

183. Білоткач І. А. Формування мотивації праці персоналу аграрних госпо-
дарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Білоткач Ігор Анатолійович ; Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 120 пр. — [2008-2143 A] УДК 338.432:331.1 

184. Бойко О. В. Формування та реалізація маркетингової політики підприємств 
сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бойко Ольга Вікторівна ; Нац.  
ун-т "Львів. політехніка", [Луц. держ. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — 100 пр. — [2008-1630 A] УДК 338.45:631.3 

185. Булюк О. В. Експортна політика в активізації розвитку зернового ринку 
південних областей України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Булюк Олена Валеріївна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в Украї-
ни]. — Миколаїв, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-2219 A] УДК 338.433:633.1](477.7) 

186. Волосюк М. В. Державна регіональна промислово-інноваційна політика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Волосюк Марина Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т економі-
ки та прогнозування НАН України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 130 пр. — [2008-2226 A] УДК 338.2 

187. Губарик О. М. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських 
господарств регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Губарик Ольга Миколаївна ; Дніпро-
петров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2008-1724 A] УДК 338.436 

188. Добровольська О. В. Підвищення економічної стійкості аграрних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Добровольська Олена Володимирівна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2008-2241 A] УДК 338.432 

189. Добрянська Н. А. Організаційно-економічні засади підвищення ефектив-
ності виробництва в м'ясопродуктовому підкомплексі АПК регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Добрянська Наталя Анатоліївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Одес. 
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держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Миколаїв, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1382 A] УДК 338.436:637.5 

190. Клименко Л. В. Економічне обґрунтування виробничого циклу в під-
приємставах по виробництву свинини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клименко Лідія Василівна ; 
Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2008-2004 A] УДК 338.43:636.4 

191. Ковальчук Н. В. Формування сільськогосподарськими підприємствами 
пропозиції на ринку зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковальчук Наталія Володимирівна ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2008-1529 A] УДК 338.43 

192. Кравчук Н. І. Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності про-
дукції льонарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кравчук Наталія Іванівна ; М-во аграр. політи-
ки України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т". — Житомир, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1871 A] УДК 338.43:633.521 

193. Крячко В. Г. Формування та ефективність використання виробничого 
капіталу в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крячко Валентина 
Григорівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Кірово-
град. нац. техн. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-1535 A] УДК 338.43 

194. Лишенко М. О. Економічна ефективність виробництва зерна в сільсько-
господарських підприємствах в умовах формування регіонального ринку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Лишенко Маргарита Олександрівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Сум. 
нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2008-2015 A] УДК 338.439.5:633.1 

195. Потриваєв А. І. Формування і раціональне використання фінансових ре-
сурсів аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Потриваєв Анатолій Іванович ; 
Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т", [Європ. ун-т]. — Сімферополь, 2008. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2293 A] УДК 338.434 

196. Проданова І. І. Формування та розвиток інфраструктури аграрного ринку 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Проданова Ірина Іванівна ; Львів. держ. аграр. ун-т. — 
Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-1330 А] 

 УДК 338.433:338.49 
197. Рибакова Т. О. Консалтингове супроводження зовнішньоекономічної 

діяльності машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рибакова Тетяна 
Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн.  
ун-т]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-1337 А] УДК 338.45:621 

198. Романченко Ю. О. Управління економікою підприємств з виробництва і 
переробки соняшнику в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Романченко Юлія Олек-
сандрівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — 
[2008-1542 A] УДК 338.439:633.854.78 
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199. Туболець І. І. Підвищення ефективності виробництва на комбікормових 
підприємствах в умовах розвитку інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тубо-
лець Ірина Іванівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2008-1804 A] УДК 338.436 

200. Халімон Т. М. Корпоративне управління у молокопереробних під-
приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Халімон Тетяна Миколаївна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2325 A] УДК 338.43:637.1 

201. Харченко В. А. Управління грошовими потоками вугільних шахт : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка  
та упр. п-вами" / Харченко Вікторія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т економіки 
пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-2047 A] УДК 338.45:622.012.2 

202. Череватенко О. М. Економічний механізм трансформації відносин влас-
ності на залізничному транспорті в умовах реформування галузі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Череватенко Ольга Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2050 A] УДК 338.47:656.2 

203. Шубін О. О. Управління системою бізнес-взаємодії металургійних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Шубін Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-1356 А] УДК 338.024:669 

204. Шульга В. М. Механізм стратегічного управління витратами під-
приємства в конкурентному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шульга Валентина Ми-
колаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 21 с., включ обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1623 A] УДК 338.512 

338(1-87) Економічне становище зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
205. Гасанов Г. Б. о. Економічне регулювання функціонування електроенерге-

тики в умовах конкуренції : (на прикладі енергосистеми Азербайджанської Респуб-
ліки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гасанов Гікмат Бахман огли ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2008. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-1598 A] УДК 338.246.025.2:621.311(479.24) 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь кандидата 
206. Бараннік В. О. Комплексна методика оцінки та шляхи забезпечення енер-

гетичної незалежності держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Бараннік Вячеслав Олексійович ; Рада 
нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки, [Нац. ін-т 
стратег. дослідж.]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-1628 A] УДК 338.22(477) 

207. Олейнікова С. С. Державне регулювання систем стандартизації та 
сертифікації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Олейнікова Світлана Сергіївна ; Донец. 
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держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2008-1958 A] УДК 338.246.025.2:006](477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 
208. Василів О. Б. Державне управління розвитком туристично-рекреаційної 

галузі на регіональному рівні : (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та 
історія держ. упр." / Василів Олег Богданович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (14 назв). — [2008-1593 A] УДК 338.48(477.86) 

209. Гук Н. А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гук Наталія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1599 A] 

 УДК 338.48(477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь кандидата 
210. Кот О. В. Інтегровані маркетингові комунікації в забезпеченні конкурен-

тоспроможності підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кот Олена Во-
лодимирівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1930 A] УДК 339.138:658.82 

211. Котляров С. Л. Трансформація фондових ринків країн Центральної та 
Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Котляров Сергій Леонідович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 
16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1850 A] УДК 339.13(4) 

212. Пальчук П. М. Ліцензування торговельної діяльності в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Пальчук Петро Миколайович ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1492 A] УДК 339.13.025.3(477) 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь кандидата 
213. Стеценко О. В. Регіональне управління розвитком зовнішньоекономічної 

діяльності в системі державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Стеценко Олек-
сандр Вікторович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1341 А] УДК 339.56.055 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 
214. Бережна Г. В. Трансформація фінансових систем нових індустріальних 

країн Східної Азії в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бережна Галина 
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Віталіївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-1471 A] УДК 339.7.012(5-11) 

215. Іваненко І. А. Ринок єврооблігацій в умовах фінансової глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ.  
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Іваненко Ірина Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-2248 A] УДК 339.72 

216. Лакіш С. М. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іно-
земних інвестицій в економіку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лакіш Софія Ми-
колаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2270 A] УДК 339.727.22(477) 

339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. 
Міжнародні економічні відносини. Світове господарство. 

Глобалізація економіки 

На ступінь кандидата 
217. Голіян Н. Б. Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічні зміни у 

країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Голіян 
Наталія Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-1719 A] УДК 339.9(4) 

218. Євлакова І. А. Глобалізація як фактор модифікації стратегій економіч-
ного розвитку країн Центрально-Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Євла-
кова Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-1519 A] УДК 339.92(4-01) 

219. Кавценюк Н. А. Інтеграційні процеси у країнах з перехідною економі-
кою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Кавценюк Ніна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-2253 A] УДК 339.924 

220. Куревіна І. О. Конкурентоспроможність людського капіталу України в 
умовах міжнародної трудової міграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец. ] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Куревіна Іри-
на Олегівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Львів. комерц. 
акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1653 A] УДК 339.924(477) 

221. Мокій О. А. Міжнародний трансфер технологій в умовах євроінтеграції 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мокій Олександра Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1663 A] 

 УДК 339.923(477) 
222. Третьякова І. С. Міжнародна екологічна безпека в умовах глобалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Третьякова Ірина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-2321 A] УДК 339.9:502/504 
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34 Право. Юриспруденція 

340 Право в цілому. Пропедевтика. 
Юридичні методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь кандидата 
223. Губін М. В. Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв 

визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних нефритів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Губін 
Микола Володимирович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-1868 A] УДК 340.6:616.833.18-002 

224. Крисюк Ю. П. Соціальний та правовий порядок як необхідна умова 
стабільності суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Крисюк Юрій Петрович ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-1752 A] УДК 340.12 

225. Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної 
держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. вчень" / Онупрієнко Алла 
Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1490 A] УДК 340:342.25 

226. Парасюк В. М. Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: 
філософсько-правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Парасюк Василь Михайлович ; Львів. держ. 
ун-т внутр. справ. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-1684 A] УДК 340.12:343.132 

227. Романова А. С. Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія 
права" / Романова Альона Сергіївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2008. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1689 A] УДК 340.12 

228. Ромашкін С. В. Типи правопізнання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія 
політ. і прав. вчень" / Ромашкін Сергій Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-2299 A] УДК 340.12 

229. Тарасишина О. М. Справедливість і толерантність у сучасному праві 
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" / Тарасишина Оксана 
Миколаївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-1933 A] УДК 340.12:172.3](477) 

230. Хижняк В. В. Судово-медична діагностика пошкоджень, що заподіяні 
пострілами з пневматичної гвинтівки ІЖ-38 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Хижняк Володимир Володимирович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2008. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). 
— 100 пр. — [2008-1937 A] УДК 340.6:616-079 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
231. Бєлєвцева В. В. Правові аспекти прикордонного співробітництва на регіо-

нальному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.11 "Міжнар. право" / Бєлєвцева Вікторія Вікторівна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-2141 A] УДК 341.222 

232. Верланов С. О. Економічні і соціальні права людини: європейські стан-
дарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослід-
ження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. вчень" / Верланов Сергій 
Олексійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2069 A] УДК 341.231.14 

233. Лисик В. М. Правовий статус Міжнародного Комітету Червоного Хреста 
у міжнародному праві  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Лисик Володимир Михайлович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2008-1758 A] УДК 341.33 

234. Сало В. І. Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському 
Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Сало Володимир 
Ігорович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [НДІ держ. буд-ва та 
місц. самоврядування]. — Х., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-1543 A] УДК 341.17 

235. Сірант М. М. Статус біженців у Європейському Союзі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Сірант Мирослава 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1798 A] УДК 341.43(4) 

236. Турченко О. Г. Правове регулювання державних закупівель товарів, робіт 
та послуг Європейського Союзу (зближення законодавства України з правом ЄС) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Турченко Ольга Григорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2199 A] 

 УДК 341:339.162.3](477+4) 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

237. Любченко П. М. Місцеве самоврядування в системі інститутів грома-
дянського суспільства: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Любченко Павло 
Миколайович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 32—36 (51 назв). — 100 пр. — [2008-1947 A] УДК 342.553 

238. Старіш О. Г. Інформаційна політика держави в контексті глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. 
культура та ідеологія" / Старіш Олександр Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 
28 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (49 назв). — 100 пр. — [2008-2040 A] УДК 342.51(477) 

На ступінь кандидата 
239. Бурило Ю. П. Організаційно-правові питання державного управління в 

інформаційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бурило Юрій Павлович ; 
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Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2220 A] УДК 342.951:316.774 

240. Волощук О. Т. Інститут президента у Франції, Росії та Україні: конститу-
ційні норми і політична практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Волощук Оксана Троянівна ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-1910 A] УДК 342.511(44+47) 

241. Журавель Я. В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого 
самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Журавель Ярослав Воло-
димирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Акад. праці і соц. відносин 
Федер. профспілок України]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-1478 A] УДК 342.922 

242. Ізбаш К. С. Організаційно-правові засади роботи з персоналом органів 
досудового слідства МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Ізбаш Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — 100 пр. — [2008-1675 A] УДК 342.951:351.74](477) 

243. Когут Я. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів 
місцевої міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Когут Ярослав Михайло-
вич ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-1648 A] УДК 342.951:351.743 

244. Константа О. В. Адміністративно-правові заходи боротьби з порушен-
нями митних правил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Константа Оксана 
Валентинівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1531 A] УДК 342.9(477) 

245. Крупнова Л. В. Адміністративно-правовий статус працівника державної 
виконавчої служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Крупнова 
Любов Василівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2265 A] УДК 342.9(477) 

246. Мацокін В. В. Право громадян України на достатній життєвий рівень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Консти-
туц. право" / Мацокін Володимир Володимирович ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібілогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2008-1877 A] УДК 342.72/.73(477) 

247. Момот В. М. Робота з персоналом в органах та підрозділах ДПА України: 
теоретичні та організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Момот Віталій Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1766 A] УДК 342.951:336.225.2 

248. Пабат О. В. Адміністративно-процесуальні гарантії прав та свобод грома-
дян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пабат Олександр Васильович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-1682 A] УДК 342.7 

249. Поклонський А. С. Адміністративно-правові основи утворення місцевої 
міліції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Поклонський Андрій 
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Сергійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-2115 A] УДК 342.9:351.74](477) 

250. Савельєв О. С. Адміністративно-правові засади атестації працівників 
органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Савельєв Олег 
Станіславович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2192 A] УДК 342.98:351.74 

251. Савченко В. А. Забезпечення прав та законних інтересів суб'єктів кримі-
нального судочинства у досудових стадіях в Україні та Федеративній Республіці 
Німеччині: порівняльний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; судова експертиза" / Савченко 
Василь Антонович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-1395 A] УДК 342.72/.73:343.13](477+430) 

252. Сав’як О. В. Правовий звичай у системі джерел конституційного права Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Консти-
туц. право" / Сав’як Олексій Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — 
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2036 A] УДК 342.5(477) 

253. Синявська О. Ю. Організаційно-правові засади забезпечення життєдіяльності 
персоналу органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Синявська Олена Юхимівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 42 с. — 
Бібліогр.: с. 36—39 (38 назв). — 100 пр. — [2008-1692 A] УДК 342.951:351.74](477) 

254. Стаценко-Сургучова І. С. Організаційно-правові засади інформаційно-
аналітичної роботи в органах державної податкової служби України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
фін. право ; інформ. право" / Стаценко-Сургучова Ірина Станіславівна ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2315 A] УДК 342:336.225.61 

255. Фоломіна С. А. Стратегічне планування розвитку муніципального утво-
рення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 
"Місц. самоврядування" / Фоломіна Світлана Анатоліївна ; Донец. держ. ун-т упр. — 
Донецьк, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-1976 A] УДК 342.25 

256. Чернецький О. Л. Правове регулювання адміністративної відповідаль-
ності неповнолітніх в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Чернець-
кий Олександр Леонідович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1696 A] УДК 342.922(477) 

257. Чикурлій С. О. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 
"Конституц. право" / Чикурлій Сергій Олександрович ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-1348 А] УДК 342.9(477) 

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. 
Криміналістика. Карні злочини 

На ступінь доктора 
258. Котюк І. І. Судова гносеологія: проблеми методології та практики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кри-
міналістика ; суд. експертиза" / Котюк Іван Ілліч ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2008. — 37 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2008-2262 A] УДК 343.98 
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На ступінь кандидата 

259. Горбачова І. М. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-
правовий аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Горбачова Ірина 
Михайлівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-1914 A] УДК 343.852 

260. Гордін Л. Я. Кримінально-процесуальні проблеми створення та діяльності 
слідчо-оперативних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес і криміналістика ; суд. експертиза" / Гордін Люсьєн 
Яковлевич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1515 A] УДК 343.102(477) 

261. Гуртовенко О. Л. Психічне насильство у кримінальному праві України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Гуртовенко Олег Леонтійович ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-1916 A] УДК 343.226(477) 

262. Дзюба Ю. П. Кримінальна відповідальність за викрадення, привласнення, 
вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи 
зловживання службовим становищем або їх пошкодження (аналіз складу злочину) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Дзюба Юрій Павлович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2008-1728 A] УДК 343.35 

263. Затенацький Д. В. Ідеальні сліди в криміналістиці : (техніко-криміналіс-
тичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експер-
тиза" / Затенацький Дмитро Вікторович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого, [Ін-т вивчення пробл. злочинності Акад. прав. наук України]. — Х., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1736 A] УДК 343.98 

264. Карабут Л. В. Принцип публічності у кримінальному процесі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес 
та криміналістика ; суд. експертиза" / Карабут Людмила Володимирівна ; Акад. 
адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Луганськ, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1646 A] УДК 343.131 

265. Ковбаса Ю. П. Правова характеристика кримінально-процесуального 
інституту недопустимості повороту до гіршого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" 
/ Ковбаса Юрій Петрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1530 A] УДК 343.133(477) 

266. Красницька А. В. Процесуальні акти кримінального судочинства: юри-
дична техніка, шляхи вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" 
/ Красницька Анжела Віталіївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2011 A] УДК 343.14 

267. Кузнєцова О. В. Особливості розслідування незаконних діянь з отруй-
ними та сильнодіючими речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" 
/ Кузнєцова Оксана Володимирівна ; Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т 
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внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-1652 A] УДК 343.98 

268. Маланчук П. М. Функція захисту в кримінальному процесі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Маланчук Петро Михайлович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2092 A] УДК 343.131.5 

269. Ніколаєнко Т. Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з 
передачею особи на поруки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Ні-
колаєнко Тетяна Богданівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1769 A] УДК 343.285 

270. Пашков С. М. Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по 
забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Пашков Сергій Миколайович ; Нац. ун-т держ. 
податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-2288 A] УДК 343.143:351.74 

271. Попрас В. О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Попрас Віктор Олексійович ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-1777 A] УДК 343.271(477) 

272. Рогатинська Н. З. Предмет доказування у справах, що закриваються про-
вадженням за нереабілітуючими підставами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експер-
тиза" / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2034 A] УДК 343.135 

273. Узунова О. В. Міжнародно-правові договори України як джерела кримі-
нально-процесуального права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Узунова 
Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1506 A] 

 УДК 343.13:341.632](477) 
274. Халимон С. І. Запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на облі-

ку в кримінально-виконавчій інспекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. 
право" / Халимон Сергій Іванович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1400 A] 

 УДК 343.851 
275. Хилюк С. В. Розвиток науки кримінального права України після віднов-

лення її державної незалежності (питання особливої частини) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та криміноло-
гія ; кримін.-виконав. право" / Хилюк Світлана Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. 
— [2008-1345 А] УДК 343.7(477) 

276. Черняк Н. П. Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі 
кримінального судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Черняк 
Наталія Петрівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетров. 
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держ. ун-ту внутр. справ]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-1347 А] УДК 343.121.4 

277. Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю як вид кримінального покарання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
виконав. право" / Шиян Дмитро Сергійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. 
— Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-1622 A] УДК 343.278 

278. Якімець Т. І. Крайня необхідність за кримінальним правом України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Якімець Тарас Ігорович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. 
— [2008-2134 A] УДК 343.226(477) 

346 Господарське право. 
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь доктора 

279. Юлдашев О. Х. Методологічні засади регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Юлдашев Олексій Хашимович ; 
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Ін-т права ім. Володимира Великого 
Міжреґіон. акад. упр. персоналом]. — Донецьк, 2008. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—27. 
— 100 пр. — [2008-2210 A] УДК 346.5 

На ступінь кандидата 

280. Андросов С. М. Забезпечення виконання господарських зобов'язань у 
сфері банківського кредитування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Андросов Сергій Михайлович ; 
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Луган. держ. ун-т внутр. справ]. — Донецьк, 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1551 А] УДК 346.3:336.77 

281. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної 
політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 "Госп. право ; госп.-процес. право" / Кухар Василь Іванович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-2013 A] УДК 346.543(477) 

282. Чевичалова Ж. В. Правова природа дочірнього підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право ; госп.-
процес. право" / Чевичалова Жанна В'ячеславівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-1894 A] УДК 346.2:658.112.3 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 
283. Бєгова Т. І. Поняття "ноу-хау" та договір про його передачу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Бєгова Таміла Іжрасівна ; 
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Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1510 A] УДК 347.122 

284. Крат В. І. Переважні права: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-
цес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Крат Василь Іванович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-1533 A] УДК 347.121(477) 

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності 

На ступінь доктора 

285. Галянтич М. К. Приватноправові засади реалізації житлових прав гро-
мадян в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Га-
лянтич Микола Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ приват. 
права і підприємництва Акад. прав. наук України]. — К., 2008. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 33—38. — 100 пр. — [2008-1513 A] УДК 347.254(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

286. Карнаух Т. М. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'я-
зань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Карнаух Тетяна Мико-
лаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Х., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1527 A] УДК 347.426.6 

287. Кривобок С. В. Правочини з підприємством як єдиним майновим комп-
лексом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Кривобок 
Світлана Володимирівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1482 A] УДК 347.4(477) 

288. Синєгубов О. В. Особливості цивільно-правового захисту прав на гід-
ність, честь та ділову репутацію працівників міліції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право, 
міжнар. приват. право" / Синєгубов Олег Васильович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1614 A] УДК 347.421.2:351.74 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства 

На ступінь кандидата 

289. Тріпульський Г. Я. Процесуальні особливості розгляду спорів, які 
зв'язані з виникненням, здійсненням та зміною особистих немайнових правовідносин 
між батьками та дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" 
/ Тріпульський Григорій Якович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-1695 A] УДК 347.61/.64 

290. Шама Н. П. Спадковий договір в цивільному праві України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право ; сі-
мейне право ; міжнар. приват. право" / Шама Наталія Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
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Франка. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-1899 A] УДК 347.68(477) 

347.73 Фінансове право 

На ступінь доктора 
291. Латковська Т. А. Фінансово-правове регулювання організації та функціо-

нування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Латковська Тамара Анатоліївна ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — 
[2008-1853 A] УДК 347.734(477+(1-87)) 

На ступінь кандидата 
292. Головашевич О. О. Правове регулювання оподаткування доходів фізич-

них осіб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Головашевич Олександр 
Олександрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1721 A] УДК 347.73:336.226.1](477) 

293. Пишний А. Г. Правовий статус державних банків в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
фін. право ; інформ. право" / Пишний Андрій Григорович ; Ін-т законодавства Вер-
ховної Ради України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-2031 A] УДК 347.734 

294. Чапух Е. У. Правове регулювання соціальних зборів в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право та про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Чапух Ельдар Усеїнович ; Нац. юрид. акад. Ук-
раїни ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-1549 A] УДК 347.73(477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 
295. Андронов І. В. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Ци-
віл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Андронов Ігор 
Володимирович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-1591 A] УДК 347.951.3(477) 

296. Навроцька Ю. В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. юрид. право" / Навроцька Юлія 
Вячеславівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2027 A] УДК 347.95 

297. Островська Л. А. Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та зако-
нодавство України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ост-
ровська Людмила Анатоліївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2008-1681 A] УДК 347.922+341.9](100+477) 

298. Тацій Л. В. Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і 
свобод людини і громадянина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" 
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/ Тацій Лариса Василівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [НДІ держ. буд-ва та місц. са-
моврядування Акад. прав. наук України]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-1616 A] УДК 347.965 

349 Спеціальні галузі права. Галузі права змішаного характеру 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 
299. Ізуїта П. О. Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економі-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Ізуїта Петро Олександрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
— Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1604 A] 

 УДК 349.243:331.45 
300. Купіна Л. Ф. Правове регулювання атестації педагогічних та науково-

педагогічних працівників в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Купіна Людмила Фран-
цівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Х., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2267 A] УДК 349.2:378](477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 
301. Вітка Ю. В. Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового 

статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Вітка Юлія Володими-
рівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Львів, 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1832 A] УДК 349.3:364.35 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь кандидата 
302. Годун Н. Ю. Функціонування органів політичної цензури в культурно-

освітніх установах УРСР в 1928—1938 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Годун Наталія Юріївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т історії України НАН України]. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2234 A] 

 УДК 351.751.5(477)“1928/1938” 
303. Дунаєв І. В. Механізми державного регулювання розвитку людського 

капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дунаєв Ігор Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с.15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2008-1869 A] УДК 351.82:331.522.4 

304. Єпішенкова Г. О. Розвиток механізму державного управління вироб-
ничою інфраструктурою підприємств вугільної галузі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ.упр." / Єпі-
шенкова Ганна Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2008-1999 A] УДК 351.82:622.333 

305. Задорожна М. І. Гуманізація суспільної свідомості (державно-управлінсь-
кий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Задорожна Маріанна Іванівна ; Львів. регіон. 
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ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2008. —  
23 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2008-1521 A] УДК 351:316.64 

306. Клименко Н. Г. Особливості державного управління в умовах надзвичайних 
ситуацій: теоретичний та історичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Клименко Наталія 
Григорівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1744 A] УДК 351.862.4 

307. Круглікова В. В. Державне управління спеціалізацією й кооперацією в 
національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Круглікова Валентина Володи-
мирівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Класич. приват. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1333 А] УДК 351.82 

308. Лагутов Ю. Е. Політико-управлінські засади взаємодії України з ук-
раїнською діаспорою в державах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." 
/ Лагутов Юрій Ернестович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1755 A] 

 УДК 351.88-054.72(477+4) 
309. Микитюк М. А. Владні повноваження Державної автомобільної інспекції 

Міністерства внутрішніх справ України: проблеми теорії та практики реалізації у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Микитюк Микола Андрійович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Київ. нац. 
ун-т внутр. справ]. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-1662 A] УДК 351.811.123 

310. Набока Л. В. Структурно-функціональне забезпечення реалізації держав-
но-управлінських відносин на територіальному рівні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." 
/ Набока Людмила Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 
Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-2026 A] УДК 352.071 

311. Новак В. В. Організаційно-правові питання соціального партнерства орга-
нів державної влади та громадських об'єднань в Україні: стан та перспективи 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Новак Валентин Володимирович ; Ін-т зако-
нодавства Верховної Ради України, [Нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2108 A] УДК 35.072.3:061.2](477) 

312. Орел М. Г. Адміністративне реформування в Україні в умоваїх глоба-
лізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Орел Марія 
Григорівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1857 A] УДК 35.07(477) 

313. Панова Н. С. Адміністративно-правові засади розвитку державного 
управління в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Панова На-
таля Сергіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-1962 A] УДК 35(477) 

314. Скиба М. В. Механізм державного управління структурно-інноваційними 
зрушеннями в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
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з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Скиба Марина Валеріївна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1800 A] УДК 351.82:330.341.1](477) 

315. Скулімовський Р. Л. Формування державної стратегії на інформаційному 
ринку в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Скулімовський Руслан Леонідо-
вич ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1500 A] УДК 351.82:658.589 

316. Худоба О. В. Удосконалення механізмів формування та реалізації держав-
ної політики у сфері протидії епідемії Віл-інфекції/СНІДу та наркоманії в Україні : 
(на прикладі Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Худоба Олександра Ва-
силівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові Ук-
раїни. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с.16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-1938 A] УДК 351.761.3:616.98:578.878ВІЛ](477) 

317. Чеканова Т. Д. Взаємодія адміністративних та політичних механізмів у 
системі управління охороною здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чеканова Тетяна 
Дмитрівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-2328 A] УДК 351.773 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. 
Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 
318. Мараєва В. В. Українська військова авіація в умовах боротьби за націо-

нальну державність (грудень 1917— листопад 1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Мараєва Віолета 
Віталіївна ; Нац. акад. оборони України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-1418 A] УДК 355.354(477)“1917/1920” 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 
319. Дідковська Т. О. Правове регулювання пенсійного забезпечення праців-

ників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." 
/ Дідковська Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1600 A] УДК 364.35 

320. Лесков В. О. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із 
районів військових конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Лесков Вале-
рій Олександрович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-1757 A] УДК 364.622-0786:355.318.2(1-07) 

321. Свєтлова Г. Р. Формування соціально-економічного інституту недержав-
ного пенсійного забезпечення населення України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еконо-
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міка і політика" / Свєтлова Ганна Романівна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-1496 A] УДК 364.35:331.25](477) 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

322. Нечипоренко В. І. Стратегічне планування в страхових компаніях : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Нечипоренко Віталій Ігорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2008-1422 A] УДК 368.03:005.21 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання. 
Навчальні плани, програми, предмети 

На ступінь доктора 

323. Змерзлий Б. В. Формування і трансформація системи просвітництва 
кримськотатарського народу в умовах радянської політики коренізації (20—30 рр. 
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Все-
світ. історія" / Змерзлий Борис Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Ін-т сходознав. ім. А. Кримського]. — Х., 2008. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—31 
(31 назв). — 100 пр. — [2008-1922 A] УДК 37(477.75)45“19” 

324. Зязюн Л. І. Теоретичні засади розвитку і саморозвитку особистості в 
освітній системі Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Зязюн Лариса Іванівна ; Ін-т 
вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 
(50 назв). — 100 пр. — [2008-2080 A] УДК 37.018.2(44) 

325. Омельченко С. О. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних 
інститутів суспільства в формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Омельченко Світлана Олександрівна ; Луган. нац. пед. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 
(31 назва). — 100 пр. — [2008-1960 A] УДК 37.013.42 

На ступінь кандидата 

326. Алексєєва-Вовк М. І. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами 
культури мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Алексєєва-Вовк Марія Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1822 A] УДК 37.013.42 

327. Бігунова С. А. Психологічний потенціал культурологічно орієнтованого 
навчання старшокласників іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Бігунова Світозара 
Анатоліївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. 
ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-1826 A] 

 УДК 37.015.3 
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328. Бондаренко З. П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних 
педагогів в умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Бондаренко Зоя Пет-
рівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1709 A] УДК 37.013.42 

329. Гурій М. О. Громадянське виховання старшокласників у Великій Брита-
нії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Гурій Марія Олександрівна ; Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1640 A] УДК 37.014.7(410) 

330. Давидова В. Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Шве-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Давидова Валентина Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-1380 A] УДК 37.013.83(485) 

331. Драченко В. В. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засо-
бами творів світової художньої культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Драченко Вікторія 
Василівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1476 A] УДК 37.034:7](100) 

332. Куркіна С. В. Проблеми виховання особистості і колективу в рефор-
маторській педагогіці (кінець ХІХ — перша третина ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Куркіна Сніжана Віталіївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2012 A] УДК 37.032“18/19” 

333. Мирошніченко Н. О. Соціально-педагогічні умови інтегрування молоді з 
функціональними обмеженнями в сучасне середовище : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Мирошніченко 
Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1764 A] 

 УДК 37.013.42:376.2-053.81 
334. Пасько К. М. Світоглядно-філософські основи формування педагогічної 

майстерності в системі професійної підготовки вчителя : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Пасько Ка-
терина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1963 A] УДК 37.013.73 

335. Перетяга Л. Є. Дидактичні умови формування полікультурної компетент-
ності молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Перетяга Людмила Євгенівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-2183 A] УДК 37.035.6 

336. Сіненко Д. В. Методика оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків 
в процесі льотної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сіненко Дмитро Васильович ; Укр. 
інж.-пед. акад., [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1971 A] УДК 37.016:629.7.016 

337. Сіненко О. О. Педагогічні засади організації діяльності студентського 
аматорського хорового колективу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сіненко Оксана Олександрівна ; Київ. 
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нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-2121 A] УДК 37.013.42 

338. Скиба К. М. Психолого-педагогічні умови розвитку лінгвістичного мис-
лення майбутніх перекладачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Скиба Катерина Миколаївна ; Нац. 
акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельниць-
кий, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1799 A] 

 УДК 37.015.3:[378.147:81'25] 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 

На ступінь доктора 
339. Коломієць А. М. Теоретичні та методичні основи формування інформа-

ційної культури майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ко-
ломієць Алла Миколаївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти до-
рослих, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського]. — К., 2008. — 44 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (74 назви). — 100 пр. — [2008-2104 A] УДК 371.134:004 

На ступінь кандидата 
340. Жижко О. А. Професійна підготовка вчителів іноземних мов у вищих 

навчальних закладах Мексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жижко Олена Анатоліївна ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2008. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2076 A] УДК 371.134:81 

341. Зуброва О. А. Формування професійних особистісних якостей майбут-
нього учителя-філолога у навчально-виховному процесі класичного університету : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 
методика виховання" / Зуброва Ольга Андріївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2161 A] 

 УДК 371.132 
342. Кондратова Л. Г. Підготовка вчителя до організації проектної діяльності 

учнів основної школи в позаурочній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кондратова 
Людмила Григорівна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України, 
[Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — К. 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1870 A] УДК 371.13 

343. Лисенко С. А. Психолого-педагогічна підготовка вчителів початкового 
навчання на педагогічних курсах в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Лисенко Світлана Андріївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2008-1854 A] 

 УДК 371.132(477)“18/19” 
344. Мазін В. М. Формування культури професійної самореалізації майбутніх 

учителів фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мазін Василь Миколайо-
вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-1536 A] УДК 371.134:796.01 

345. Мороз Л. В. Формування готовності викладачів до виховної роботи зі сту-
дентською молоддю у методичній діяльності вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів 
акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мороз Лариса Володимирівна ; Центр.  
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ін-т післядиплом. пед. освіти, Акад. пед. наук України, [Київ. ун-т туризму, економі-
ки і права]. — К., 2008. — 20 [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-1767 A] УДК 371.134 

346. Прохорова О. О. Формування індивідуального стилю педагогічної діяль-
ності майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Прохорова Олена Олек-
сандрівна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України, [Укр. інж.-
пед. акад. (м. Харків)]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-1882 A] УДК 371.134 

347. Сеньовська Н. Л. Підготовка майбутнього вчителя до професійної само-
регуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" 
/ Сеньовська Надія Леонідівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 
Тернопіль, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-2304 A] УДК 371.13 

348. Сотська Г. І. Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 
до навчання учнів основної школи художнього конструювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Сотська Галина Іванівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-2196 A] УДК 371.134:75.012 

349. Шиманович І. В. Формування у майбутніх учителів потреби в професій-
ному самовихованні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шиманович Ірина Вікторівна ; 
Класич. приват. ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1589 А] УДК 371.134 

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання. 
Початкова школа. Середня школа 

На ступінь доктора 

350. Гладишев В. В. Теоретико-методичні засади контекстного вивчення ху-
дожніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Глади-
шев Володимир Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Миколаїв. 
держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — К., 2008. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 
(56 назв). — 100 пр. — [2008-1717 A] УДК 373.5.016:82(1-87) 

На ступінь кандидата 
351. Газіна І. В. Формування першооснов національної самосвідомості у дітей 

старшого дошкільного віку засобами української народної музики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Газіна 
Ірина Володимирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання, [Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-2148 A] УДК 373.2.035.6:784.4(161.2) 

352. Капіруліна С. Л. Технологія модульно-розвивального навчання фізичної 
географії учнів 7-го класу загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Капіруліна 
Світлана Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. міськ. пед. ун-т 
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ім. Б. Д. Грінченка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-2257 A] УДК 373.5.016:911.2 

353. Ковальчук Н. П. Система роботи над формуванням пунктуаційних 
навичок в учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання укр. мови" / Ковальчук Наталія 
Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-1746 A] 

 УДК 373.5.016:811.161.2'35 
354. Мордовцева Н. В. Лінгвістичні мініатюри як засіб удосконалення мовної 

компетенції учнів 5—7 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мордовцева Наталія Валеріївна ; Херсон. 
держ. ун-т, [Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Херсон, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1489 A] УДК 373.5.016:811.161.2 

355. Резніченко Н. О. Розвиток зв'язного російського мовлення учнів 5-х класів у 
процесі роботи над виражальними засобами художнього тексту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Рез-
ніченко Наталя Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1493 A] УДК 373.5.016:811.161.1'233 

356. Салащенко Г. М. Дидактичні умови організації навчального діалогу 
"вчитель — учень" у процесі вивчення гуманітарних дисциплін в загальноосвітній 
школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 
"Теорія навчання" / Салащенко Ганна Миколаївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — 
Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-1691 A] УДК 373.5.016 

357. Собченко Т. М. Розвиток природничої освіти у початковій школі в історії 
педагогічної думки другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Собченко Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2309 A] УДК 373.3.033 

358. Удіна О. М. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій 
діяльності (на матеріалі аплікації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Удіна Олена Миколаївна ; Ін-т пробл. 
виховання Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2322 A] УДК 373.2:741.02 

359. Чувасова Н. О. Формування пізнавальної активності старшокласників у 
процесі діалогічного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Чувасова Наталія Олександрівна ; Криво-
різ. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1697 A] УДК 373.5.016 

360. Юркова Т. Ф. Формування у підлітків ціннісного ставлення до природи в 
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 
/ Юркова Тетяна Федорівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-1625 A] УДК 373.3.033 

361. Ярощук Л. Г. Педагогічні технології навчання предметів гуманітарного 
циклу учнів гімназії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Ярощук Лілія Григорівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2008. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1701 A] УДК 373.5.016 
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374 Позашкільна (додаткова) освіта. Самоосвіта 

На ступінь доктора 
362. Биковська О. В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Биковська Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (52 назви). — 
100 пр. — [2008-1983 A] УДК 374(477) 

На ступінь кандидата 
363. Корнієнко А. В. Виховання національної самосвідомості підлітків у поза-

шкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Корнієнко Анна Володимирів-
на ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1748 A] УДК 374.035.6 

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб. 
Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 
364. Воловик Н. І. Формування координаційних умінь дітей 4—5-річного віку 

з функціональними порушеннями зору в дошкільних навчальних закладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Воловик Наталія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1670 A] 

 УДК 376.352.016:796 
365. Рибінська Ю. А. Методика взаємозв'язаного навчання зарубіжної літера-

тури та англійської мови в школах гуманітарного профілю : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" 
/ Рибінська Юлія Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1469 А] УДК 376.6.016:[82.09(1-87)+811.111]  

378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади. 
Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 
366. Антонова О. Є. Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих 

студентів у педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Антонова Олена 
Євгеніївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—41 
(69 назв). — 100 пр. — [2008-2212 A] УДК 378.147-056.45 

367. Карпенко О. Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників 
в умовах університетської освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 " Теорія та методика проф. освіти" / Карпенко Олена Георгіїв-
на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 35—41 (69 назв). — 100 пр. — [2008-1927 A] УДК 378.4.016:634-43 

368. Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії навчання української мови 
студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" 
/ Любашенко Олеся Вадимівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац.  
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ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 
(36 назв). — 100 пр. — [2008-2105 A] УДК 378.147:811.161.2 

369. Максименко А. П. Становлення і розвиток системи університетської 
освіти Франції (ХІХ—ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Максименко Ана-
толій Петрович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — 
К., 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — [2008-2018 A] 

 УДК 378.4(44)“18/19” 

На ступінь кандидата 
370. Делінгевич Л. В. Педагогічні засади позаурочної виховної роботи у 

вищих навчальних закладах І—ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Делінгевич 
Людмила Володимирівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 
2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1475 A] УДК 378.03 

371. Демченко О. М. Педагогічна діагностика як засіб оптимізації самостійної 
навчальної діяльності студентів медичних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Демченко Олена Ми-
колаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка]. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-1727 A] УДК 378.147 

372. Довгань К. Г. Київський університет в умовах посилення сталінського 
тоталітарного режиму (1933—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Довгань Костянтин Геннадійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1383 A] УДК 378.6(477-25)“1933/1941” 

373. Дунаєва О. М. Формування педагогічної креативності майбутніх учителів 
у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дунаєва Оксана Миколаїв-
на ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Південноукр. держ. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібіліогр.:  
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1918 A] УДК 378.147 

374. Іванова О. В. Методика навчанння студентів філологічних спеціальнос-
тей засобів вираження ірреальної модальності в українській мові у зіставленні з 
англійською : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Іванова Оксана Вікторівна ; Херсон. держ. 
ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-2250 A] УДК 378.147:811.161.2'24 

375. Імбер В. І. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів нав-
чання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. осві-
ти" / Імбер Вікторія Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. 
— Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-1923 A] УДК 378.147:004 

376. Колеснікова І. В. Формування вмінь вибору методів навчання в процесі 
загальнодидактичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Колеснікова 
Ірина Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2006 A] УДК 378.147:373.3 
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377. Кравчук І. М. Розвиток вищої освіти в Донбасі у ХХ столітті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кравчук 
Ірина Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1751 A] УДК 378(477.6)“19” 

378. Кряжев П. В. Тенденції реформування вищої освіти в країнах Західної 
Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Кряжев Павло Володимирович ; Ін-т вищ. освіти Акад. 
пед. наук України, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1484 A] УДК 378.2.013.74(4-15) 

379. Лебединець Т. М. Педагогічні засади організації науково-методичної 
діяльності викладачів медичних училищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Лебединець 
Тетяна Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1873 A] УДК 378.124:61 

380. Лисакова І. В. Формування професіоналізму у студентів вищих музичних 
навчальних закладів в процесі методичної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" 
/ Лисакова Ірина Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-1945 A] УДК 378.016:78 

381. Мала Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з 
книжкового дизайну у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 14.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мала 
Тетяна Василівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1952 A] УДК 378.147:655.53 

382. Медведєва О. Р. Формування творчих умінь студентів у позааудиторній 
виховній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Медведєва Олена Рудольфівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1784 A] УДК 378.147 

383. Мельник А. І. Формування професійно-пізнавальної спрямованості сту-
дентів вищих медичних навчальних закладів у процесі навчання іноземних мов : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Мельник Алла Іванівна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. 
освіти Акад. пед. наук України, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1785 A] УДК 378.147 

384. Пришляк О. Ю. Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих 
навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пришляк Оксана Юріївна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2295 A] УДК 378.013.42(430) 

385. Хоменко С. В. Методика формування економічних знань у майбутніх 
інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хо-
менко Світлана Валеріївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2048 A] УДК 378.147:004 

386. Шишко А. В. Формування педагогічної компетентності майбутнього вик-
ладача іноземної мови у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" 
/ Шишко Анжеліка Василівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-
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ченка. — Кіровоград, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-1354 А] УДК 378.147:811'243 

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

398 Фольклор 

На ступінь доктора 
387. Хай М. Й. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна тра-

диція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.03 
"Муз. мистецтво" / Хай Михайло Йосипович ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2008. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 35—37. — 100 пр. — [2008-1617 A] УДК 398.8() 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 
Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу 

та захист від неї. Екологія 

На ступінь доктора 
388. Кілінська К. Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різно-

манітності Карпато-Подільського регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. вико-
ристання природ. ресурсів" / Кілінська Клавдія Йосифівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (46 назв). — 
100 пр. — [2008-1528 A] УДК 502.17(477.8) 

На ступінь кандидата 
389. Азарський К. І. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери 

від пилу спалювання вугілля на ТЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Азарський Костянтин Іванович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка''. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2008-2059 A] УДК 504.6:621.928.9 

390. Гонтар Н. І. Створення стабілізаційних добавок для водооборотних сис-
тем охолодження з використанням промислових відходів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Гонтар Наталія 
Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [ЗАТ "Сєвєродонец. об-ня 
"Азот"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 120 пр. — 
[2008-1722 A] УДК 502.1:628.161.3 

391. Мандрик В. О. Економічне регулювання рекультивації земель, порушува-
них діяльністю підприємств вугільної промисловості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Мандрик Василь Олегович ; Нац. лісотехн. ун-т 
України. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2008-2275 A] УДК 502.5:662.66 

392. Рябич О. М. Організаційно-економічне забезпечення ефективності скоро-
чення викидів парникових газів в атмосферу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Рябич Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. 
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ринку та екон.-екол. дослідж., [Донец. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1425 A] УДК 502.3:504.7 

393. Царькова Ю. В. Забезпечення екологічної безпеки розвитку і функ-
ціонування водних і наземних екосистем Широколужанського масиву Карпатського 
біосферного заповідника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Царькова Юлія Василівна ; Укр. НДІ екол. проблем, 
[Держ. служба заповід. справи М-ва охорони навколиш. природ. середовища Украї-
ни, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-1548 A] УДК 502.17(477-451) 

394. Чернова Т. Л. Еколого-орієнтоване управління розвитком нафтогазовидо-
бувного комплексу Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охоро-
ни навколиш. середовища" / Чернова Тетяна Львівна ; Сум. держ. ун-т, [Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Суми, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2330 A] УДК 502.142.4/.6:665.62 

395. Ягольник С. Г. Очищення стічних вод від прямих барвників активованим 
клиноптилолітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Ягольник Світлана Геннадіївна ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2008-2055 A] УДК 502.175:628.315 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

396. Бондаренко В. В. Застосування матричних задач у теорії груп та алгеб-
ричній геометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Бондаренко Віталій Віталійович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1431 А] УДК 512.7 

397. Кочубінська Є. А. Напівгрупи часткових автоморфізмів кореневих дерев : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгеб-
ра і теорія чисел" / Кочубінська Євгенія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-1386 A] УДК 512.53 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 
398. Калюжний О. О. Класичні та квантові гіпергрупи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Калюж-
ний Олександр Олексійович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2008. — 31 с. — 
Бібліогр.: с. 25—28 (28 назв). — 100 пр. — [2008-1741 A] УДК 517 

На ступінь кандидата 
399. Богай Н. А. Періодичні розв'язки різницевих рівнянь та їх властивості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе-
ренц. рівняння" / Богай Наталія Андріївна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2008. 
— 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1827 A] УДК 517.9 
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400. Гречко А. Л. Критерії існування обмежених розв'язків неоднорідних лі-
нійних розширень динамічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Гречко Андрій Леонідович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — К., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2154 A] УДК 517.9 

401. Гринців Н. М. Обернені задачі для параболічних рівнянь з виродженням в 
областях з вільними межами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Гринців Надія Миколаївна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-1637 A] УДК 517.95 

402. Доманська О. В. Задачі стаціонарних рівнянь та нерівностей зі змінними 
показниками нелінійності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Доманська Олена Вікторівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-1996 A] УДК 517.95 

403. Зубкова О. І. Обернена задача розсіяння для неермітових систем дифе-
ренціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Зубкова Олена Іванівна ; НАН України, Фіз.-техн.  
ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2160 A] УДК 517.958 

404. Кононенко О. С. Математичні моделі коаксіальних гіротронів із гофрова-
ними вставками для чисельного аналізу власних мод : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Кононенко Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. 
ім. А. М. Підгорного, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2007. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1413 A] УДК 517.9 

405. Креневич А. П. Асимптотичне дослідження стохастичних диференціаль-
них систем у скінченновимірних та гільбертових просторах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Кре-
невич Андрій Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1607 A] УДК 517.9 

406. Медвідь І. М. Задачі для параболічних та еліптичних рівнянь у необ-
межених областях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Медвідь Іван Миколайович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-1660 A] УДК 517.95 

407. Мединець К. С. Апроксимація перетворень стандартних борелівських 
просторів та канторівських множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Мединець Костянтин Сергійович ; 
НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2277 A] УДК 517.938 

408. Сімонов К. К. Операторний підхід до сильної проблеми моментів Гамбур-
гера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 
"Мат. аналіз" / Сімонов Кирило Костянтинович ; НАН України, Ін-т приклад. мате-
матики і механіки, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2195 A] УДК 517.518.88 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів. Дискретна математика 
На ступінь кандидата 

409. Семенюта М. Ф. Дослідження розкладів та нумерацій графів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.08 "Мат. логіка, 
теорія алгоритмів і дискрет. математика" / Семенюта Марина Фролівна ; Київ. нац. 
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ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2302 A] УДК 519.17 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь кандидата 
410. Слободян М. В. Наближення розподілу числа хибних розв'язків системи 

нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2) розподілом Пуассона : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. ста-
тистика" / Слободян Микола Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2122 A] УДК 519.21 

411. Слободян С. Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хиб-
них розв'язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей  
та мат. статистика" / Слободян Світлана Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-1931 A] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

412. Мейтус В. Ю. Категорні методи в теорії мовних перетворювачів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та про-
грам. забезпеч. обчилюв. машин і систем" / Мейтус Володимир Юлійович ; НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2008. — 27 с. — Бібліогр.: 
с. 21—23 (32 назви). — 100 пр. — [2008-2022 A] УДК 519.6:004.4 

519.7 Математична кібернетика. Математичні питання семіотики. 
Математична лінгвістика 

На ступінь кандидата 
413. Васильєв С. В. Складність задач та ефективність процедур розпізнаван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 
"Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Васильєв Сергій В'ячеславович ; 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 17 (9 назв). — 110 пр. — [2008-2067 A] УДК 519. 717.2 

414. Вечірська І. Д. Лінійні логічні перетворення та їх застосування в штуч-
ному інтелекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Вечірська Ірина Дмитрівна ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-1408 A] УДК 519.711:007.5 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь кандидата 
415. Волосова Н. М. Математичне моделювання процесу тепловиділення в 

пружно-пластичних циліндричних тілах при циклічному навантаженні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 
та обчисл. методи" / Волосова Наталія Миколаївна ; Нац. металург. акад. України, 
[Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-1713 A] УДК 519.87 
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416. Новікова К. Ю. Математичне моделювання процесів металургійного ви-
робництва з використанням методів нечіткого виводу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-
ди" / Новікова Катерина Юріївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-1770 A] УДК 519.87:669 

417. Пилипенко А. І. Стохастичне моделювання потоків транспортних систем 
для задоволення інформаційних потреб диспетчерського управління : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Пи-
липенко Анна Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-2030 A] УДК 519.876.2:656.025.2 

418. Токарчук Т. В. Математичні моделі регулювання регіональної фінансово-
економічної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Токар-
чук Тарас Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана", [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2320 A] УДК 519.862 

419. Хорошун В. В. Моделювання процесів бюджетного планування в управ-
лінні регіональною економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Хо-
рошун Вікторія Василівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — 
Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-1547 A] УДК 519.866:332.14 

420. Шатохіна Н. В. Моделі та інформаційна технологія формування стратегії 
розвитку підприємства : (на прикл. цукробуряк. вир-ва) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Шатохіна Ната-
лія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1350 А] УДК 519.8:618.518 

421. Шмалій О. Ю. Математичне моделювання власних коливань резонаторів 
з тонкою опуклою п'єзоелектричною пластиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та очисл. методи" / Шмалій Олек-
сандр Юрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2008. 
— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2008-2052 A] УДК 519.87 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 
422. Костогриз Н. М. Аерозольна складова атмосфери Урана за даними ком-

бінаційного розсіяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Костогриз Надія Михай-
лівна ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 20—21 (36 назв). — 100 пр. — [2008-1750 A] УДК 523.47-852 

524 Зірки та зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 
423. Марченко В. В. Релятивістські ударні хвилі в оболонках гіпернових зір : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астро-
фізика, радіоастрономія" / Марченко Володимир Володимирович ; НАН України, 
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Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с.15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2008-1761 A] УДК 524.338.6 

424. Тєлєжинський І. О. Нетеплове рентгенівське та гамма-випромінювання 
залишків наднових зір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Тєлєжинський Ігор Олегович ; НАН Ук-
раїни, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв). — 100 пр. — [2008-1802 A] УДК 524.35 

425. Шаров П. Ю. Розподіл густини матерії та значення деяких космологічних 
параметрів на основі пекулярних швидкостей плоских галактик : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоаст-
рономія" / Шаров Павло Юрійович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-1698 A] УДК 524.7+524.82 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь кандидата 

426. Візнюк О. В. Темна енергія і темна матерія як прояви гравітації на брані : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Візнюк Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 
ім. М. М. Боголюбова. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-1375 A] УДК 53.01 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 

427. Семінська Н. В. Вдосконалення гідроструминних технологій з врахуван-
ням особливостей формування струменів високого тиску : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" 
/ Семінська Наталія Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-2303 A] УДК 532.5 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 
428. Гришанов М. І. Діелектричні властивості плазми без зіткнень у двовимір-

но-неоднорідних аксіально-симетричних магнітних пастках : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Гришанов 
Микола Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 35 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 31—32 (26 назв). — 100 пр. — [2008-2175 A] УДК 533.951 

На ступінь кандидата 
429. Щербінін В. І. Циклотронні нестійкості гвинтових електронних пучків в 

магнітоактивних плазмових хвилеводах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Щербінін Віталій Ігорович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-1624 A] УДК 533.9 
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534 Механічні коливання. Акустика 

На ступінь кандидата 
430. Макаренкова А. А. Акустичні характеристики звуків дихання та методи 

їх реєстрації і обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.06 "Акустика" / Макаренкова Анастасія Анатоліївна ; НАН України,  
Ін-т гідромеханіки. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-1781 A2] УДК 534.7+621.391.8 

431. Подолян А. О. Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні власти-
вості кремнію і структур на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Подолян Артем Олек-
сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2008-1327 А ~] УДК 354.2:539.1/.2 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 
432. Бібик В. В. Формування фазового складу та електрофізичних властивос-

тей плівкових систем Ni/Fe та Cr/Fe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бібик Віталій Володимиро-
вич ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-1511 A] УДК 535.24 

433. Гричановська Т. М. Електрофізичні властивості дисперсних матеріалів 
на основі плівок V, Ti, Cr, Cu та Ni : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гричановська Тетяна Михай-
лівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-1516 A] УДК 535.5 

434. Олар О. І. Поляризаційна діагностика анізотропних складових біологіч-
них тканин методом матриці Джонса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Олар Олена Іванівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2008-2110 A] УДК 535.5+535.37 

435. Ушенко Є. Г. Поляризаційні характеристики когерентних оптичних зоб-
ражень зразків анізотропних біологічних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Ушенко Євге-
нія Григорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2178 A] УДК 535.361 

536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 
436. Вишняков В. І. Механізми міжфазної взаємодії і структуризація гетеро-

генної термічної плазми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика і молекуляр. фізика" / Вишняков Володимир Іва-
нович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—30 (22 назви). — 120 пр. — [2008-1557 А] УДК 536.461 

На ступінь кандидата 
437. Орлова Н. О. Вплив зовнішніх збурень на теплові режими будинків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец. ] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика та пром. теплоенергетика" / Орлова Наталя Олександрівна ; НАН 
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України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1491 A] УДК 536.24:697.1 

438. Саган В. В. Перенесення тепла у молекулярних кристалах з фазовими 
переходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.09 "Фізика низ. температур" / Саган Володимир Володимирович ; НАН Украї-
ни, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 100 пр. — [2008-1969 A] УДК 536.21:539.2 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

На ступінь доктора 
439. Маслов В. О. Формування і селекція поперечних мод у лазерних резо-

наторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 
"Радіофізика" / Маслов Вячеслав Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2008. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (55 назв). — 
100 пр. — [2008-2276 A] УДК 537.86 

440. Міщенко М. І. Електромагнітне розсіяння у випадкових дисперсних сере-
довищах: фундаментальна теорія і застосування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Міщен-
ко Михайло Іванович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Годдарів. ін-т 
косм. дослідж. Нац. упр. аеронавтики та дослідж. косм. простору (США)]. — К., 
2008. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2008-1765 A] УДК 537.874.4 

На ступінь кандидата 
441. Матюнін Д. А. Вплив магнітопружної і магнітодипольної взаємодій на 

фазові стани гейзенбергівських і негейзенбергівських феромагнетиків : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.11 "Магнетизм" / Матюнін 
Дмитро Анатолійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. 
— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1659 A] УДК 537.612 

442. Мягкохліб К. Б. Методи та системи електромагнітного збудження віб-
рацій та ударів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Мягкохліб Костянтин Борисович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2008. — 18 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 13—15 (27 назв). — 100 пр. — [2008-2170 A] УДК 537.862+621.178.153.2 

443. Руденко В. В. Параметричні магнітоакустичні ефекти у магнітних діелек-
триках та композитних матеріалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Руденко Василь Вікторович ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1790 A] УДК 537.6 

444. Савченко А. С. Магнітні поляритони у центросиметричних антиферомаг-
нітних структурах: ефекти електричного поля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Савченко Андрій Сер-
гійович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2008. — 
21 с. : іл. — Бібліогр.: с.15—18. — 100 пр. — [2008-1884 A] УДК 537.6/.8 

538.9 Фізика конденсованого стану 
На ступінь доктора 

445. Івон О. І. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим пере-
ходом метал-напівпровідник : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Івон Олександр Іванович ; Дніпропет-
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ров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 
(38 назв). — 100 пр. — [2008-1843 A] УДК 538.9 

446. Соловйов А. Л. Флуктуаційна провідність та псевдощілина в високотем-
пературних надпровідниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Соловйов Андрій Львович ; НАН Ук-
раїни, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 27—30. — 100 пр. — [2008-1424 A] УДК 538.945 

На ступінь кандидата 
447. Борисовська К. М. Моделювання дефектної структури матеріалів при 

деформації та зв'язок еволюції дефектів з діаграмою навантаження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бо-
рисовська Катерина Михайлівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-1710 A] УДК 538.9 

539 Будова матерії 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь доктора 
448. Касаткін Ю. О. Релятивістська структура ядер 2Н, 3Н, 3 НЕ, 4НЕ, 12С і 16О у 

нелокальному квантово-електродинамічному підході : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і ви-
соких енергій" / Касаткін Юрій Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Ін-т електрофізики і радіац. технологій НАН України]. — Х., 2007. — 34 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 29—31 (34 назви). — 100 пр. — [2008-2176 A] УДК 539.12 

449. Поворозник О. М. Утворення та розпад незв'язаних станів найлегших 
ядер, їх енергетичні характеристики та структура : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і ви-
соких енергій" ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (39 назв). — 100 пр. — [2008-1573 А] УДК 539.172 

На ступінь кандидата 
450. Борисюк Д. Л. Ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному 

пружному розсіянні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теор. фізика" / Борисюк Дмитро Леонідович ; НАН України, Ін-т 
теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-2144 A] УДК 539.1 

451. Дубровська Ю. В. Релятивістський розрахунок характеристик β розпаду 
на основі оптимізованого методу Дірака-Фока : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і висо-
ких енергій" / Дубровська Юлія Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. 
держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2008-2243 A] УДК 539.184 

452. Рудчик А. А. Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер 7Li + 11B, 12C 
+ 11B, 7Li + 16,18O : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Рудчик Андрій Адамо-
вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т ядерн. дослідж. НАН України]. — Х., 2008. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1926 A] УДК 539.171/.172 

453. Яблочкова К. С. Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію 
хімічного зв'язку молекул симетрії С2, С2v, С3v : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Яблочкова 
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Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1363 А] УДК 539.194:544.162.7 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь доктора 
454. Іваницький В. П. Механізми формування стохастично неоднорідної струк-

тури аморфних халькогенідів систем АIV-ВV-ХVI : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іваницький Ва-
лентин Петрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ужгород. нац. ун-т]. — Х., 2008. 
— 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2008-1524 A] УДК 539.2 

455. Терехов С. В. Визначення основних параметрів тепло- і масопереносу в 
сумішах, розчинах і сплавах з використанням безперервно-гратчастої моделі речови-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фі-
зика твердого тіла" / Терехов Сергій Володимирович ; НАН України, Донец. фіз.-
техн. ін-т ім. О. О. Галкіна, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 43 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. — [2008-1973 A] УДК 539.2 

На ступінь кандидата 
456. Березняк О. П. Вплив опромінення електронами на структурно-фазовий 

стан алюмосилікатів і арсеніду галію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Березняк Олена Петрівна ; 
НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. центр "Харків. 
фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-1629 A] УДК 539.2 

457. Костильова О. В. Електродинамічні властивості хвилеводу з шарувато-
періодичними стінками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Костильова Ольга Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2007. — 17 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1414 A] УДК 539.21 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 
458. Меньшиков О. В. Просторові динамічні задачі механіки руйнування при 

врахуванні контактної взаємодії берегів тріщин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Мень-
шиков Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — 
К., 2007. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28— 31 (34 назви). — 100 пр. — [2008-1419 A] 

 УДК 539.3 

На ступінь кандидата 
459. Богдан Д. І. Відновлення імпульсних навантажень, що діють на пружні 

пластини та напівпростір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Богдан Дмитро Іванович ; НАН 
України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Харків. нац. автомоб.-дор. 
ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-1407 A] УДК 539.3 

460. Герасимчук П. В. Розрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у 
пластинчастих елементах конструкцій при контакті берегів дугових тріщин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Герасимчук Павло Віталійович ; Луцьк. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2150 A] УДК 539.3 



   

 64 

461. Доля О. В. Коливання і дисипативний розігрів в'язкопружної шаруватої 
призми, яка збуджується прямокутним штампом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" 
/ Доля Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 
2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1443 А] УДК 539.3 

462. Лотоцький Ю. Л. Акустико-емісійна оцінка ранніх стадій розвитку трі-
щин у бетоні та залізобетоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [ спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів та конструкцій" / Лотоцький Юрій Льво-
вич ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1656 A] УДК 539.3:620.179.17 

463. Маланчук Н. І. Плоскі контактні задачі для тіл з узгодженими поверх-
нями з урахуванням зчеплення та фрикційного проковзування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Маланчук Наталія Іванівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1678 A] УДК 539.3 

464. Ростун М. Й. Гранична рівновага неоднорідних циліндричних та сфе-
ричних оболонок з тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ростун Микола Йо-
сифович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-1690 A] УДК 539.3 

465. Щербина І. В. Застосування асимптотичного методу до розв'язання 
контактних задач плоскої теорії пружності для ортотропних середовищ : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 
деформів. твердого тіла" / Щербина Ірина Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, 
[Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2054 A] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична та лабораторна хімія. Препаративна та 
експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 
466. Павлій О. О. Синтез, хімічні перетворення, біологічна активність похід-

них орто-галогенбензойних, N-фенілантранілових кислот та 9-аміноакридину : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія та фармакогнозія" / Павлій Олег Олександрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(30 назв). — 100 пр. — [2008-1389 A] УДК 542.9:547.58 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

467. Гуменний М. І. Реакції окиснення фероїну та дифеніламіносульфонату 
пероксимоносульфатною кислотою та використання їх в аналізі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Гуменний Мико-
ла Іванович ; Ужгород. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Ужгород, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1379 A] УДК 543 

468. Дроздова М. В. Хіміко-аналітичні властивості композитних плівок на 
основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речовин та катіонообмінних поліелект-
ролітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. 
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хімія" / Дроздова Марія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-2157 A] УДК 543 

469. Лелюшок С. О. Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних по-
верхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в 
аналітичних цілях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.02 "Аналіт. хімія" / Лелюшок Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. 
— [2008-1456 А] УДК 543.2 

470. Шкумбатюк Р. С. Іонні асоціати нітрофенолів з основними поліметино-
вими барвниками у спектрофотометричному аналізі та іонометрії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Шкумбатюк 
Роман Стефанович ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-1404 A] УДК 543 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь кандидата 
471. Гічан О. І. Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних 

систем типу активатор-інгібітор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Гічан Ольга Іванівна ; НАН 
України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1716 A] УДК 544.64 

472. Кичкирук О. Ю. Застосування реакції амінометилювання для іммобілі-
зації комплексотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія по-
верхні" / Кичкирук Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуй-
ка. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2008-1742 A] УДК 544.723 

473. Мартинюк Г. В. Фізико-хімічні властивості композитів спряжених по-
ліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Мартинюк Галина Ва-
лентинівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-1760 A] УДК 544 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 
474. Булик І. І. Закономірності впливу водню на фазово-структурні перетво-

рення у сплавах на основі РЗМ і цирконію та розроблення методів поліпшення їх 
властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.02.01 "Матеріалознавство" / Булик Ігор Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. мате-
ріалознав. ім. І. М. Францевича, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — 
К., 2008. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (49 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-1987 A] УДК 546.112:546.8 

На ступінь кандидата 

475. Бойченко І. М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, акти-
вованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N'-пропілсечовинними групами : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" 
/ Бойченко Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2217 A] УДК 546.9 
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476. Нощенко Г. В. Структурні особливості взаємодії галогенідів купруму(І) з 
функціональними похідними термінальних алкінів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Нощенко Григорій Воло-
димирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1679 A] УДК 546.561 

477. Поживатенко В. В. Моделювання ієрархічних процесів у халькогенідах 
лужноземельних металів під тиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Поживатенко 
Віталій Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Миколаїв. філія Європ. ун-ту]. 
— Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-1392 A] УДК 546.40 

478. Солоха П. Г. Взаємодія компонентів у системах Tb-{Fe, Ni, Cu}-{Zn, Mg} 
та споріднених до них (фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та їх властивості) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" 
/ Солоха Павло Григорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-2124 A] УДК 546 

479. Софронов Д. С. Закономірності зневоднювання йодидів літію, натрію та цезію 
у вакуумі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Не-
орган. хімія" / Софронов Дмитро Семенович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Бо-
гатського НАН України, [ДНУ НТК "Ін-т монокристалів"]. — Одеса, 2008. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1340 А] УДК 546.31:66.093.43 

480. Тімухін Є. В. Сполуки й композиції фторидів і оксидів Eu(III, II) та Mg, 
Al, Pb, Sc, Hf: взаємодія й оптичні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Тімухін Єгор Володимиро-
вич ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т О. В. Богатського. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1503 A] УДК 546 

481. Яблочкова Н. В. Ізоморфні заміщення в структурі гідроксованадату 
стронцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 
"Неорган. хімія" / Яблочкова Наталія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2008-1429 A] УДК 546 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

482. Бойко В. І. Регіо- та стереоселективна функціоналізація калікс[4]аренів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. 
хімія" / Бойко Вячеслав Іванович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2008. — 
39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (52 назви). — 100 пр. — [2008-2066 A] УДК 547 

На ступінь кандидата 
483. Боровиков О. В. Фтороангідриди N-заміщених сульфінімідових кислот : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" 
/ Боровиков Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2008. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1632 A] УДК 547.54 

484. Васькевич А. І. Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл-та S-алкі-
нілзаміщеними ди-, три-, тетраазотовмісними гетероциклами : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" / Васькевич Алла 
Іржіївна ; НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1668 A] УДК 547.84 

485. Повстяной В. М. Взаємодія циклічних амідразонів, що містять езоцик-
лічну незаміщену гідразиногрупу, із 1,3-ді(три)електрофілами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орган. хімія" / Повстяной 
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Вячеслав Михайлович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Херсон. 
нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-2032 A] УДК 547.7 

486. Толмачова Н. А. Синтез і хімічні властивості 6-поліфторалкілвмісних 
піронів-2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 
"Біоорган. хімія" / Толмачова Наталія Андріївна ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії 
та нафтохімії. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-1544 A] УДК 547.812 

487. Цикалова В. М. Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і анти-
інфекційна протективна дія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.10 "Біоорган. хімія" / Цикалова Вікторія Миколаївна ; НАН України, Фіз.-
хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2008. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1939 A] УДК 547.963.1 

488. Чупахіна Т. О. Синтез і медико-біологічні властивості О-, S- i N-гліко-
зидів N-ацетилглюкозаміну та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорган. хімія" / Чупахіна Тетяна Олександрівна ; 
НАН України, Фіз.-техн. ін-т ім. О. В. Богатського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Одеса, 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. 
— [2008-1978 A] УДК 547.455.623'233.1 

489. Шайтанова О. М. Синтез поліфторометилвмісних аналогів γ-аміно-
масляної кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.10 "Біоорган. хімія" / Шайтанова Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-1586 А] УДК 547.466.3 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика. Сейсмологія 

На ступінь доктора 
490. Швець О. В. ННЧ – ДНЧ радіозонування порожнини Земля — іоносфера : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіо-
фізика" / Швець Олександр Вячеславович ; НАН України, Ін-т радіофізики та елект-
рон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (51 назва). — 
100 пр. — [2008-2207 A] УДК 550.388.2 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. 
Стратиграфія. Палеогеографія 

551.46 Океанологія (океанографія). Підводна топографія. 
Рельєф морського дна 

На ступінь доктора 
491. Запевалов О. С. Статистичні моделі морської поверхні у задачах розсіян-

ня акустичного і електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Запевалов Олександр 
Сергійович ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2008. — 32 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (43 назви). — 100 пр. — [2008-1735 A] УДК 551.46 

492. Фомін В. В. Чисельне моделювання течій та хвиль у прибережній зоні 
моря з урахуванням їх взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Фомін Володимир Володимирович ; Мор. 
гідрофіз. ін-т НАН України, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т М-ва України з питань 
надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. 
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— Севастополь, 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — 
[2008-1807 A] УДК 551.465 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 
493. Макогон В. В. Літологія і палеографія візейських відкладів центральної 

частини Дніпровсько-Донецької западини (у зв'язку з нафтогазоносністю) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.21 "Літологія" 
/ Макогон Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Укр. держ. 
геологорозвідув. ін-т]. — К., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с.16—20 (28 назв). — 100 пр. 
— [2008-1951 A] УДК 552.5:551.8](477.5) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.2 Утворення мінералів. Рудоутворення 

На ступінь доктора 
494. Рузіна М. В. Закономірності розповсюдження і рудоносність поліхронних 

метасоматичних формацій Середньопридніпровського мегаблоку Українського 
щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.11 "Гео-
логія металев. і неметалев. корис. копалин" / Рузіна Марина Вікторівна ; Нац. гірн. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (31 назва). — 
100 пр. — [2008-2191 A] УДК 553.21/.24(477) 

553.3/.4 Рудні (металоносні) родовища 

На ступінь кандидата 
495. Сазонова Ю. В. Економічна ефективність експлуатаційної розвідки родо-

вищ залізистих кварцитів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : спец. 04.00.19 "Екон. геологія" / Сазонова Юлія Віталіївна ; НАН Ук-
раїни, М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи, Ін-т геохімії навколиш. середовища, [Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). 
— 100 пр. — [2008-1338 А] УДК 553.31:330.15 

496. Фігура Л. А. Літологія і золотоносність четвертинних алювіальних від-
кладів басейну річок Чорний і Білий Черемош : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.21 "Літологія" / Фігура Любов Андріївна ; 
НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2008. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). 
— 100 пр. — [2008-1936 A] УДК 553.411.068.5(477.75) 

56 Палеонтологія 

На ступінь кандидата 
497. Сухов О. А. Візейські водорості Донбасу : (систематика, стратиграфічне 

значення, фаціальна приуроченість) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія" / Сухов Олег Анатолійо-
вич ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2008. — 25 с., включ. обкл., [1] арк. табл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 22 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1694 A] УДК 561.22+551.735.1](477.6) 

57 Біологічні науки 

На ступінь кандидата 
498. Білявська С. Б. Корекція експериментального гіпотиреозу шляхом комбі-

нованої трансплантації органотипових культур : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Білявська 
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Світлана Борисівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т пробл. кріобіології і 
кріомедицини НАН України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-2216 A] УДК 57.085.2:616.441-008.64-089.843 

499. Ткачова О. М. Енергетичний та прооксидантно-антиоксидантний стан печін-
ки щурів після гіпотермічного зберігання та реперфузії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Ткачова Олена Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-2127 A] УДК 57.086.13 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь кандидата 
500. Хромих Н. О. Еколого-фізіологічні аспекти гербіцидної дії на амброзію 

полинолисту (Ambrosia artemisiifolia L.) в умовах степового Придніпров'я : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Хромих 
Ніна Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1346 А] 

 УДК 574.3:632.95.025.8(477.63) 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 
501. Баришева І. А. Внутрішньосортова молекулярно-генетична мінливість 

винограду роду Vitis L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Баришева Інна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т клітин-
ної біології і генетичної інженерії, [Півд. біотехнол. центр у рослинництві УААН  
(м. Одеса) та ін.]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 
130 пр. — [2008-2139 A] УДК 575.111:634.84 

502. Приваліхін С. М. Популяційно-генетичне різноманіття ялини європейсь-
кої (Picea abies (L.) Karst.) в Українських Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Приваліхін Сергій 
Миколайович ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Донец. ботан. 
сад]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-1541 A] УДК 575:582.47(477.8) 

576 Цитологія 

На ступінь кандидата 
503. Рогова О. О. Роль центрів організації мікротрубочок у стійкості до 

ізопропіл-N-фенілкарбамату мутантів Nicotiana Sylvestris L. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 
гістологія" / Рогова Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та 
генет. інженерії. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-2298 A] УДК 576.3 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 
504. Віщур О. І. Біохімічні особливості формування та регуляції імунної 

відповіді у телят і поросят у ранньому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Віщур Олег Іванович ; Ін-т біології 
тварин УААН. — Львів, 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (52 назви). — 
150 пр. — [2008-1712 A] УДК 577.27:636.2.053 



   

 70 

На ступінь кандидата 

505. Грубська Л. В. Структурно-функціональний стан внутрішньої мембрани 
мітохондрій клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації 
низької потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.01 "Радіобіологія" / Грубська Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-1378 A] УДК 577.34 

506. Дребот Ю. І. Експресія мРНК ванілоїдних рецепторів в культурі нейронів 
гіпокампа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 
"Біофізика" / Дребот Юлія Іванівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-1840 A] УДК 577.3 

507. Кліх Л. В. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і 
стронцієм та зміні кислотно-лужного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кліх Лариса Володимирівна ; Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2008. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. 
— [2008-1676 A] УДК 577.12 

508. Мазур О. Є. Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних 
трансплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Мазур Оксана Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1875 A] УДК 577.1 

509. Мірошниченко Д. О. Структура і функції ГТФаз-модулюючих ділянок 
білка BCR при Ph'-позитивних лейкеміях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Мірошниченко Дар'я Олександ-
рівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1537 A] УДК 577.25 

510. Петрушко І. А. Структурні зміни в основах нуклеїнових кислот і 5-бро-
муридині, ініційовані повільними електронами та ультрафіолетовим випромінюван-
ням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 
"Біофізика" / Петрушко Ірина Антоніновна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Ужгород. нац. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 
— 100 пр. — [2008-2112 A] УДК 577.323 

511. Ситнік С. В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному орга-
нізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 
"Радіобіологія" / Ситнік Світлана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т клітин. біології та генет. інженерії НАН України]. — К., 2008. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1499 A] УДК 577.34 

512. Стасик О. Г. Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній 
регуляції у метилотрофних дріжджів Hansenula Polymorpha : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 
гістологія" / Стасик Олена Георгіївна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. 
інженерії. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 130 пр. — [2008-2313 A] УДК 577.214 

513. Шут А. М. Статистична та кінетичні моделі скорочення м'язового волок-
на : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 
"Біофізика" / Шут Андрій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-1358 А] УДК 577.353 
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578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 
514. Бова Т. О. Розробка імуноферментних тест-систем для виявлення анти-

гену тешовірусу свиней першого серотипу та специфічних Іg G : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Бова Тетяна 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, 
[Ін-т с.-г. мікробіології УААН]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-1907 A] УДК 578.835.1:636.4.09 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
515. Борецька М. О. Формування біоплівки моно- та бінарною культурою 

Thiobacillus thioparus та Stenotrophomonas maltophilia : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Борецька Марія 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. 
— К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-1986 A] УДК 579 

516. Головачова Н. О. Роль Yersinia enterocolitica в шлунково-кишковій та 
респіраторній патології свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Головачова Наталія Олек-
сіївна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медици-
ни", [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-1720 A] УДК 579.62:579.842.1/.2]:636.4 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 
517. Колупаєв Ю. Є. Фізіолого-біохімічні механізми формування адаптивних 

реакцій рослин: роль активних форм кисню та іонів кальцію : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Колупаєв 
Юрій Євгенович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — К., 2007. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(52 назви). — 140 пр. — [2008-1412 A] УДК 581.1 

На ступінь кандидата 
518. Баглай К. М. Біологічні особливості інтродукованих у захищений ґрунт 

представників родини Сactaceae Juss. та їх практичне використання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Баглай Кате-
рина Михайлівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-1904 A] УДК 582.661.56:631.547 

519. Василюк В. М. Фізіологічні особливості взаємодії сої та люпину з новими 
штамами повільнорослих бульбочкових бактерій (bradyrhizobium), отриманими 
транспозованим мутагенезом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Василюк Вікторія Миколаївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2008. — 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1988 A] УДК 581.557:575.224.4 

520. Дідух М. Я. Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах при-
роди та культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 
"Ботаніка" / Дідух Микола Якович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ботан. сад ім. акад. 
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О. В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2008-2103 A] УДК 581.526.3 

521. Кривенда А. А. Діатомові водорості озер Шацького національного природно-
го парку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 
"Ботаніка" / Кривенда Анастасія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2089 A] УДК 582.26/.27 

522. Кузярін О. Т. Заплавна рослинність басейну верхів'я Західного Бугу: еко-
лого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Кузярін Олександр Ти-
мофійович ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, [Держ. природознав. 
музей НАН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2008-1943 A] УДК 581.5(477.83) 

523. Пугачова А. Ю. Біоморфологічні особливості Lilium hybridum hort. при 
інтродукції на південний схід України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Пугачова Аліна Юріївна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр, [Донец. ботан. сад НАН України]. — 
Ялта, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-1336 А] УДК 581.522.4:635.9](477.62) 

524. Стахів М. П. Фізіологічні особливості фосфорного живлення короткосте-
блових сортів озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Стахів Мирослава Петрівна ; НАН 
України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2041 A] УДК 581.1:633.11 

525. Тертишний А. П. Луки Північного лівобережного геоботанічного округу: 
флора, синтаксономія, охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Тертишний Анатолій Петрович ; НАН України, 
Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2043 A] УДК 58:633.2.031](477.5) 

526. Футорна О. А. Морфолого-анатомічна будова листків та стебел пса-
мофітів флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Футорна Оксана Андріївна ; НАН України, Ін-т ботаніки 
ім. М. Г. Холодного. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). 
— 100 пр. — [2008-1808 A] УДК 581.526.53(477) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 
527. Сумароков О. М. Твердокрилі (Соleoptera) як показник відновлення 

екологічного потенціалу біогеоценозів Степу України при зменшенні пестицидних 
навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Сумароков Олександр Михайлович ; Дніпропетров. нац. ун-т, 
[Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук]. — Дніпропетровськ, 2008. — 36 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — 100 пр. — [2008-2316 A] УДК 595.76 

На ступінь кандидата 
528. Атамась Н. С. Аутекологічні особливості жовтоногого мартина (Larus 

cachinnans Pall.,1811) у зв'язку з розселенням на території України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Атамась Наталія 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2060 A] УДК 598.243.8 

529. Борейко О. Л. Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних 
елементів губки Suberites Domuncula : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Борейко Олександра Леонідівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2008-1866 A] УДК 593.4:577.3 

530. Власенко Р. П. Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, 
Lumbricidae) фауни України: біохіміко-генетичний, каріологічний та морфологічний 
підходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 
"Зоологія" / Власенко Руслана Петрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1634 A] УДК 595.1 

531. Гостюхіна О. Л. Особливості антиоксидантного статусу тканин двостулко-
вого молюска Mytilus galloprovincialis Lam. в умовах окислювального стресу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Гостюхіна Ольга Леонідівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Ін-т 
біології півден. морів ім. О. О. Ковалевського]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 140 пр. — [2008-1636 A] УДК 594.124 

532. Гребень О. Б. Цестоди птахів Українського Полісся : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінто-
логія" / Гребень Оксана Борисівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальга-
узена. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-2235 A] УДК 595.121:598.203(477.41/.42) 

533. Константиненко Л. А. Круговійчасті інфузорії (Сiliophora, Рeritrichia) 
очисних споруд Житомира : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Константиненко Людмила Анатоліївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1849 A] 

 УДК 593.175:627.88](477.42-25) 
534. Мунасипова-Мотяш І. А. Двостулкові молюски родини Cardiidae (Bivalvia: 

Cardioidea) Понто-Каспійського регіону : (фауна, таксономія, поширення, екологія) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" 
/ Мунасипова-Мотяш Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена. — К., 2008. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. —  
[2008-1665 A] УДК 594.1(477.7) 

535. Омері І. Д. Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які 
мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" 
/ Омері Ірина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-1680 A] УДК 595.42(477.4) 

536. Тукаленко Є. В. Умовнорефлекторна інструментальна поведінка щурів за 
впливу іонізуючої радіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Тукаленко Євген Валерійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т експерим. радіології Наук. центру радіац. 
медицини АМН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-1505 A] УДК 591.513:612.014.48 

537. Шепель О. А. Вплив цитокінів на мейотичне дозрівання ооцитів мишей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіоло- 
гія людини і тварин" / Шепель Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т фізіології 
ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2008-2020 A] УДК 591.1 

538. Яблоновська-Грищенко Є. Д. Просторова та часова мінливість пісні 
зяблика (Fringilla coelebs coelebs L.) на території Лісової та Лісостепової зон України 
та Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
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[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Яблоновська-Грищенко Євгенія Дмитрівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1362 А] 

 УДК 598.296:591.582.2 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

539. Антіпов І. О. Біотехнологічні аспекти молекулярної діагностики латент-
ної вірусної інфекції картоплі (Solanum tuberosum L.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Антіпов Ігор Олек-
сандрович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 120 пр. — [2008-2211 A] УДК 601.4:635.21 

540. Гордієнко А. В. Розробка імунних біосенсорів для визначення ноніл-
фенолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 
"Біотехнологія" / Гордієнко Анна Валеріївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-
ладіна НАН України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1993 A] УДК 602.4 

541. Гураль Л. С. Технологія отримання біологічно активних речовин із рако-
подібних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.20 
"Біотехнологія" / Гураль Лариса Сергіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій.  
— Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (27 назв). — 100 пр. — 
[2008-2237 A] УДК 602.4:639.28 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 
542. Білик А. Л. Адаптаційно-реадаптаційні закономірності росту, будови і 

формування кісток скелета тварин з певним типом вегетативної нервової системи в 
умовах клітинного зневоднення організму (експериметально-морфологічне дослід-
ження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Білик Андрій Любомирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського" МОЗ України. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2142 A] УДК 611.711 

543. Жарков С. В. Органні особливості раннього гістогенезу первинної та кін-
цевої нирки у людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Жарков Сергій Владиславо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. 
— Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-1520 A] УДК 611.61.018.013 

544. Проняєв Д. В. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу 
в ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Проняєв Дмитро Володимиро-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буковин. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-1335 А] УДК 611.34.013 
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612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 
545. Василовська С. В. Функціональна характеристика клітин-попередників 

кордової крові в умовах культивування in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" 
/ Василовська Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. 
ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-1594 A] УДК 612.41:611.018 

546. Каленіченко О. В. Особливості функціонування серцево-судинної 
системи у студентів в умовах різних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Каленіченко 
Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-1479 A] УДК 612.176 

547. Коноварт О. В. Механізми дії блокаторів Н2-гістамінових і М1-холінергіч-
них рецепторів у лімфоцитах периферичної крові : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Коноварт Оксана 
Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-1847 A] УДК 612.11 

548. Мальцев Д. В. Імунний статус хворих на просту мігрень і роль герпе-
тичної інфекції у патогенезі хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Мальцев Дмитро Валерійо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2008. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1953 A] 

 УДК 612.017:616.857]-092 
549. Приходько Т. П. Механізми скоротливих реакцій венозних судин печінки 

на ацетилхолін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Приходько Тетяна Петрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1686 A] УДК 612.351 

550. Трушенко О. С. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної 
зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Трушенко Олександр Сергійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Дніпропетров. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с.17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1890 A] УДК 612.3.002.2:616.329.002 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка 

На ступінь кандидата 

551. Джурінська С. М. Особливості фізичного та психічного розвитку дітей 
дошкільного віку м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та профес. патологія" / Джурінська Світлана Миколаївна ; 
Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — 
К., 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-1518 A] УДК 613.954(477-25) 
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614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист 
від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф 

На ступінь кандидата 

552. Лопін Є. Б. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження 
лікувальних закладів охорони здоров'я пацієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" 
/ Лопін Євгеній Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [НДІ проблем військ. медицини Збройних сил Ук-
раїни]. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2008-1655 A] 

 УДК 614.2:004.65 

614.8 Пожежна охорона 

На ступінь кандидата 

553. Кириченко О. В. Зниження пожежної небезпеки піротехнічних нітратов-
місних виробів під час їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец. ] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Кириченко Оксана В'ячеславів-
на ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від на-
слідків Чорнобил. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки, [Черкас. акад. пожеж. без-
пеки ім. Героїв Чорнобиля]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2008-1647 A] УДК 614.841 

554. Савченко О. В. Підвищення ефективності пожежогасіння об'єктів житло-
вого сектору шляхом використання гелеутворюючих складів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Савченко 
Олександр Віталійович ; Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1494 A] УДК 614.84 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. 
Медичні матеріали та обладнання 

На ступінь доктора 
555. Годован В. В. Фармакологічні властивості нових похідних германієвих 

солей дифосфонових кислот з біолігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Годован Владлена Володимирівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 32 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 23—30 (52 назви). — 100 пр. — [2008-2233 A] УДК 615.01 

556. Павлов С. В. Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагнос-
тики мікроциркуляції периферійного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Павлов 
Сергій Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 35 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—32 (57 назв). — 100 пр. — [2008-2287 A] УДК 615.471:616.073 

На ступінь кандидата 
557. Атаманюк Д. В. Синтез, перетворення та біологічна активність поліцик-

лічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" 
/ Атаманюк Дмитро Валерійович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького.  
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— Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 
[2008-1903 A] УДК 615.012.076:547.789 

558. Власенко Ю. Д. Синтез, хімічні властивості та біологічна активність  
3,5-діамінотіофенів з електронодефіцитними замісниками в положеннях 2 та 4 : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія і фармакогнозія" / Власенко Юрій Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2147 A] УДК 615.1 

559. Гречана О. В. Фармакогностичне дослідження азуленвміщуючих рослин 
роду Artemisia L. флори України з метою одержання лікарських засобів проти-
запальної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [ спец.] 
15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Гречана Олена Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Х., 2008. 
— 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 100 пр. — [2008-1377 A] 

 УДК 615.322:582.998.2](477) 
560. Гудзенко А. В. Фармакогностичне дослідження надземної частини куль-

баби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.) та розробка способів аналізу біологічно 
активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Гудзенко Андрій Вікторович ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Держ. установа " Ін-т фармакології та токсикології" АМН України]. — К., 2008. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1837 A] УДК 615.32 

561. Дорошкевич І. О. Ефективність тіотриазоліну та ловастатину при ішеміч-
ній хворобі серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу на тлі базової терапії 
глімепіридом в залежності від фенотипів N-ацетилтрансферази 2 : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / До-
рошкевич Інна Олександрівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фар-
макології та токсикології", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. 
— К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-1997 A] УДК 615.03 

562. Зейдо Фірас Мазен. Опрацювання складу, технології та дослідження ва-
гінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Зейдо Фірас Мазен ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9назв). — 100 пр. — [2008-2078 A] УДК 615.281.8:[615.322:615.454] 

563. Ільченко О. В. Синтез, хімічні перетворення і біологічна активність по-
хідних 2-тіоксо-2,3-дигідро[1]бензофуро[3,2-d]піримідин-4-онів та їх 2-оксоана-
логів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 
"Фармац. хімія та фармакогнозія" / Ільченко Олена Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-1844 A] УДК 615.2 

564. Кобзар Н. П. Синтез, будова та біологічна активність бром- і сульфамоїл-
заміщених орто-хлорбензойних, N-R-антранілових кислот та їх похідних : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Кобзар Наталія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 
100 пр. — [2008-1846 A] УДК 615.2 

565. Літвінова Л. В. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на 
репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Літвінова Лілія Володими-
рівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1946 A] УДК 615.361:617.7 

566. Лонська О. П. Експериментальне дослідження актопротекторної актив-
ності нових похідних адамантану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Лонська Ольга Петрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. 
— Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-1759 A] УДК 615.2 

567. Редькін Р. Г. Синтез і дослідження біологічної активності структурних 
аналогів епіфізарного гормону мелатоніну та гетероциклічних сполук на їх основі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-
мац. хімія та фармакогнозія" / Редькін Руслан Григорович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-2186 A] УДК 615.1 

568. Убогов С. Г. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення 
військовослужбовців на основі концепції логістичного управління : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Убогов Сергій Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад.]. — К., 
2008. — 26 с. : іл., табл. — Бібілогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2008-1974 A] 

 УДК 615.2:355:005.932 
569. Шиш Н. В. Антиоксиданти в профілактичній терапії вільнорадикального 

пошкодження сім'яників при хронічному надходженні прооксидантів (експеримен-
тальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шиш Наталія Віталіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. держ. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад" МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-1621 A] УДК 615.2:616.681-085 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
570. Піщиков В. А. Науково-методичне обґрунтування організації методико-

соціального забезпечення ліквідації великомасштабної радіаційної аварії (на прик-
ладі Чорнобильської катастрофи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" ; 14.02.03 "Соц. медицина" / Піщиков Валерій 
Анатолійович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Наук. центр радіац. медицини", [Ін-т 
екол. патології людини НАН України]. — К., 2008. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 24—29 (28 назв). — 125 пр. — [2008-2114 A] УДК 616-058:614.876 

На ступінь кандидата 
571. Авраменко І. Ю. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця 

у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Авраменко Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. установа "Ін-т спадк. пато-
логії" Акад. мед. наук України]. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1981 A] УДК 616-053.2 

572. Антонов Є. В. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм 
компонентів шахтного вибуху і електричного струму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Антонов Євген 
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Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 
Донецьк, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1862 A] 

 УДК 616.001-092-084 
573. Бачинський М. В. Методи забезпечення вірогідного та автоматичного 

передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського моніторин-
гу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та 
мед. прилади і системи" / Бачинський Михайло Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1704 A] УДК 616-7 

574. Бондаренко В. В. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних 
показників у випадках отруєння алкоголем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Бондаренко Владислав Вікторо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2008-1552 А] УДК 616-001.4/.6-079:340.6 

575. Левченко Т. В. Роль структурних компонентів бактерій у порушенні 
продукції медіаторів пухлинними клітинами HeL'a, епітеліоцитами піхви, моноцита-
ми і лімфоцитами периферійної крові in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Левченко Тетяна Володи-
мирівна ; Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 19 [1] с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 120 пр. — [2008-1756 A] УДК 616-092.18 

576. Мішин М. Ю. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за 
допомогою комплексу лабораторних досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Мішин Михайло Юрійо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1878 A] УДК 616-079-091.818 

577. Панзо А. О. М. Можливість судово-медичної діагностики раптової сер-
цевої смерті за результатами лабораторних досліджень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Андре Ошкар 
Мігель Панзо ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1550 А] УДК 616-036.88-079.66:340.6 

578. Садляк О. В. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної 
гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Садляк 
Оксана Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського" МОЗ України, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Терно-
піль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2300 A] 

 УДК 616-039.5-085 
579. Шутова Н. А. Роль еозинофілів та їх взаємодія із тучними клітинами у па-

тогенезі запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шутова Наталя Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-1700 A] УДК 616-092.18 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 
На ступінь доктора 

580. Лазаренко О. М. Розробка та дослідження нових тромборезистентних та 
антипроліферативних покриттів стентів для імплантації у судини малого діаметра 
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(експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лазаренко Олег Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика [та ін.]. — К., 
2008. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—44 (63 назви). — 100 пр. — [2008-2269 A] 

 УДК 616.13+616.14]-083.843 

На ступінь кандидата 

581. Арутюнова К. Ш. Порівняльна оцінка різних форм антагоніста кальцію 
— ріодипіну та їх вплив на добовий профіль артеріального тиску, внутрішньосер-
цеву і церебральну гемодинаміку у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Арутюнова 
Каріне Шагенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. —  
[2008-1627 A] УДК 616.12-008.331.8-085.225 

582. Беренфус В. Я. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в 
постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Беренфус Вадим Якович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 
мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Запоріжжя, 2008. 
— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1472 A] 

 УДК 616.12-008.331.1-085 
583. Беспалова О. Я. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної 

системи у хворих на інфекційний ендокардит : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Беспалова Олена Ярославівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амо-
сова АМН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). 
— 100 пр. — [2008-1706 A] УДК 616.126-022:612.017:57.089.2 

584. Валуєва С. В. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та 
дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у 
поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної тера-
пії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Валуєва Світлана Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-
Франків. держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Івано-Франківськ, 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1831 A] УДК 616.12 

585. Дзекан О. В. Стан вегетативного балансу у хворих на ішемічну хворобу 
серця та гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [ спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Дзекан Ольга Василівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — Сімферополь, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1641 A] УДК 616.12-008.331.1:616.839 

586. Євдокимова В. В. Профілактика і діагностика тромботичних ускладнень 
після гінекологічних операцій у хворих з антифосфоліпідним синдромом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Євдокимова Вікторія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-2244 A] УДК 616.151.5:618.1-089]-07 

587. Заїка М. В. Прозапальні цитокіни та оксидативний стрес у хворих на 
хронічну серцеву недостатність в динаміці лікування антагоністами рецепторів до 
ангіотензину ІІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
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"Кардіологія" / Заїка Марія Вікторівна ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 24 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1522 A] УДК 616.12-036.1-085.22 

588. Зелененька Л. І. Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпер-
тонічну хворобу — багаторічна динаміка, вплив на прогноз : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [ спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Зелененька 
Лілія Іванівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. 
М. Д. Стражеска". — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1523 A] УДК 616.12-008.331.1:616.124]-037 

589. Козловський Ю. К. Порушення і корекція реологічних властивостей 
крові в гострий період опікової хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Козловський Юрій Ка-
зимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1480 A] УДК 616.15:616-001-071 

590. Мартиненко Т. В. Клініко-патогенетичне значення змін експіратів при 
хронічній ревматичній хворобі серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Мартиненко Тетяна Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1783 A] УДК 616.12-002.77-073 

591. Петренко В. А. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щу-
рів при експериментальному гіпотериозі та його корекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" 
/ Петренко Володимир Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед.  
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2008-1776 A] УДК 616.127-018:616.441-008.64-085 

592. Семеренко Л. А. Стан адаптаційних процесів у дітей з порушеннями 
серцевого ритму і їх корекція на різних етапах лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Семеренко Лариса Ана-
толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського. — Сімферополь, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-1497 A] УДК 616.12-008.3-08-053.2 

593. Хоменко В. М. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіб-
роміалгію: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Хоменко 
Вікторія Миколаївна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2326 A] УДК 616.13-08 

594. Хорсун А. Т. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих 
після стентування коронарних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Хорсун Аліна Трохимівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — 
Запоріжжя, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-2327 A] УДК 616.12-005.4-089 

595. Шайтуро О. В. Патогенетичні механізми порушень серцевого ритму при 
метаболічному синдромі та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1402 A] УДК 616.12-008.318-085 

596. Шорікова Д. В. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію 
у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Шо-
рікова Діна Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. 
мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2008. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1355 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-005.4-085.22 
597. Юсипчук У. В. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібі-

торів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні 
хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоп-
лину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Юсипчук Уляна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-
Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-1900 A] УДК 616.12-008.331.1 

598. Юхновський О. Ю. Терапевтична корекція фібриляції передсердь у хво-
рих на ІХС на підставі аналізу аритмічних предикторів та порушень гемостазу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" 
/ Юхновський Олексій Юлійович ; Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої 
Акад. мед. наук України"]. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2133 A] УДК 616.12-008.318 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 

599. Ліскіна І. В. Патологічна анатомія плеври при її запальних та пухлинних 
ураженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 
"Патол. анатомія" / Ліскіна Ірина Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь-
кого АМН України]. — К., 2007. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (49 назв). — 
100 пр. — [2008-1417 A] УДК 616.25-002-006-092 

600. Шкляр С. П. Патогенетичні та клінічні аспекти поєднаних захворювань 
бронхолегеневої і травної систем у молодому віці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шкляр Сергій Петрович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 36, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (27 назв). — 100 пр. — [2008-2208 A] 

 УДК 616.2+616.3]-053.81 

На ступінь кандидата 
601. Бойко Д. М. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень І—ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних 
варіантів перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.27 "Пульмонологія" / Бойко Дмитро Миколайович ; Держ. установа "Ін-т фтизіат-
рії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — К., 2008. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 150 пр. — [2008-1373 A] УДК 616.233-002-07:577.27 

602. Пошехонов О. С. Діагностика, лікування та комплексна профілактика 
ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Пошехонов Олександр 
Сергійович ; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України, [Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Донецьк, 2008. — 23 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2185 A] УДК 616.2-003.6-053.2 
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616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 

603. Бєлоусова О. Ю. Хронічний неспецифічний невиразковий коліт у дітей 
— фактори ризику, концепція формування, клінічний перебіг, класифікація, критерії 
діагностики та принципи лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бєлоусова Ольга Юріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 
МОЗ України]. — Х., 2008. — 37 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (60 назв). — 100 пр. — 
[2008-2064 A] УДК 616.345-07-085-053.2 

604. Мельничук Г. М. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери 
спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комп-
лексна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Мельничук Галина Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т сто-
матології Акад. мед. наук України", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. держ. 
мед. ун-т" МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — [2008-1488 A] УДК 616.314.17-008.1-08 

605. Рибальченко В. Ф. Непрохідність кишечника у дітей: діагностика та ліку-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Ди-
тяча хірургія" / Рибальченко Василь Федорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (46 назв). — 100 пр. — 
[2008-1688 A] УДК 616.34-007.272-07-089-053.2 

606. Томашевська О. Я. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникнен-
ням цукрового діабету і серцево-судинних хвороб: клініко-лабораторні та функціо-
нальні предиктори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Томашевська Олександра Яремівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 
38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (51 назва). — 100 пр. — [2008-2198 A] 

 УДК 616.379-008.64-073-078 
607. Чумакова Ю. Г. Патогенетичне обґрунтування методів комплексного 

лікування генералізованого пародонтиту (клініко-експериментальне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматоло-
гія" / Чумакова Юлія Геннадіївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України". — Одеса, 2008. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(37 назв). — 100 пр. — [2008-2205 A] УДК 616.314.17-008.1 

На ступінь кандидата 
608. Гай О. Ю. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному 

періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анесте-
зіологія та інтенсив. терапія" / Гай Олена Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. держ. мед. ун-т]. — 
К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1715 A] 

 УДК 616.381-002-089 
609. Ганіч І. Г. Поверхнева герметизація композитних реставрацій фронталь-

них зубів залежно від гігієнічного стану порожнини рота : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ганіч Ірина Геннадіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
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ка, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-2229 A] УДК 616.314-089.23 

610. Гасанов А. А. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хро-
нічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіо-
логія" / Гасанов Анвер Аждарович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Наук. 
центр радіац. медицини". — К., 2008. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-2149 A] УДК 616.36-002-001.28 

611. Герасимова Л. М. Оцінка факторів ризику раку шлунка в системі скри-
нінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 
"Онкологія" / Герасимова Любов Михайлівна ; Держ. установа "Нац. ін-т раку", 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2008. — 22 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1436 А] УДК 616.33-006-037 

612. Гульков Ю. К. Структурна гетерогенність раку шлунка: фактори про-
гнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Па-
тол. анатомія" / Гульков Юрій Костянтинович ; М-во охорони здоров'я України, 
Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 
МОЗ України]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-1839 A] УДК 616.33-006 

613. Зосим В. А. Мініінвазивні хірургічні втручання у хворих холедохолітіа-
зом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Зосим Вілена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-1645 A] УДК 616.361-089 

614. Ігнатова Т. Б. Прогнозування та профілактика ранніх порушень моторної 
і секреторної функцій шлунку у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ігнатова Тетяна Борисівна ; Держ. установа 
"Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2008-2251 A] 

 УДК 616.33-053.2-07-084 
615. Крутько Є. М. Діагностика та комплексна інтенсивна терапія синдрому 

ентеральної недостатності при травматичній хворобі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" 
/ Крутько Євген Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії АМН 
України"]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-1753 A] УДК 616.34-008.64-08-07-001 

616. Кухто О. П. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби 
крону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Кухто Олексій Павлович ; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака 
АМН України, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького М-ва охорони здоров'я Украї-
ни]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-1563 А] УДК 616.344-002-089 

617. Лещук Я. Л. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні ви-
разкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого 
ритму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Лещук Ярина Любомирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2165 A] УДК 616.342-002.44-085 
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618. Мельниченко С. В. Виділення та характеристика білкових чинників, що 
зв'язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Мельни-
ченко Світлана Вітаськівна ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Коміса-
ренка АМН України. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 120 пр. 
— [2008-1661 A] УДК 616.379-008.64:616.153-07 

619. Мігенько Б. О. Синдром поліорганної недостатності та його корекція у 
хворих з гострим поширеним перитонітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Хірургія" / Мігенько Богдан Орестович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського". — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с.14—16 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-1954 A] УДК 616.381-002-06:616-008.64]-089 

620. Міміношвілі А. О. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в 
діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту (клініко-експеримен-
тальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Міміношвілі Арчілі Омарійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, [Ін-т невідклад. і віднов. хірургії 
ім. В. К. Гусака АМН України]. — Запоріжжя, 2008. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2096 A] УДК 616.34-073.7-085 

621. Осадець В. С. Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного 
холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Осадець Віталій Степано-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Івано-Франків. держ. 
мед. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — 
[2008-2111 A] УДК 616.366-003.7 

622. Перунський В. П. Підвищення ефективності хірургічного лікування дітей 
з гастрошизісом та омфалоцеле : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.09 "Дитяча хірургія" / Перунський Вадим Петрович ; Ін-т невідклад. і 
віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го]. — Донецьк, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-2289 A] УДК 616.38-007.256-053.2-089 

623. Рауцкіс Повілас Антано. Структурно-функціональна гетерогенність епі-
телію глоткового мигдалика в нормі і патології : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Рауцкіс Повілас Антано ; 
М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 
Вінниця, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-2033 A] УДК 616.323-003 

624. Решетняк О. В. Лікування Саndida-асоційованого стоматиту у жінок з 
урогенітальною патологією грибкового походження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Решетняк Ольга Вікторів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2188 A] 

 УДК 616.31-002:618.1-002.828]-08 
625. Сопельняк В. П. Оцінка лапароскопічної апендектомії при гострому 

апендициті, ускладненому перитонітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец. 14.01.03 "Хірургія"] / Сопельняк Владислав Петрович ; Ін-т 
невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. — Донецьк, 2008. —  
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1576 А] 

 УДК 616.346.2-089.87:616.381-002-072 
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626. Феджага І. В. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреа-
титу з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" 
/ Феджага Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2200 A] УДК 616.37-002-071-08 

627. Черепенко І. В. Комплексне хірургічне лікування хворих похилого і ста-
речого віку на калькульозний холецистит, поєднаний з холедохолітіазом та 
обтураційною жовтяницею, що ускладнився гострою печінковою недостатністю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" 
/ Черепенко Ігор Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Вінниця, 2008. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1812 A] УДК 616.36-089-053.9 

628. Чернобровий В. В. Вивчення експрес-гастро-рН-моніторингу як засобу 
діагностики та контролю ефективності кислотоінгібуючої фармакотерапії пептичних 
Н.Р.-асоційованих гастродуоденальних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Чернобровий Віктор 
Вячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-2203 A] УДК 616.33-008.8-07 

629. Шевченко О. М. Хірургічне лікування ахалазії кардії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шевченко Олек-
сандр Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ " 
Ін-т заг. та невідклад. хірургії АМН України"]. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1980 A] УДК 616.333-009.12-089 

630. Шишкін М. А. Патогістологічні і імуногістохімічні особливості прогресії 
хронічних вірусних гепатитів В та С за даними трепанобіопсій печінки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" 
/ Шишкін Максим Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Сімферо-
поль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1816 A] 

 УДК 616.36-002-091.8-076 

616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої 
секреції. Ендокринні захворювання. Захворювання  

лімфатичної системи 

На ступінь доктора 
631. Горбенко В. М. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширено-

го раку щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Горбенко Володимир Миколайович ; М-во охо-
рони здоров'я, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. 
хірургії АМН України"]. — Х., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 
(46 назв). — 100 пр. — [2008-1514 A] УДК 616.441-006.6-07-08-089 

632. Кваченюк А. М. Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин 
надниркових залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.14 "Ендокринологія" / Кваченюк Андрій Миколайович ; Акад. мед. наук Украї-
ни, Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка. — К., 2008. — 40, 
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв). — 100 пр. — [2008-1448 А] 

 УДК 616.45-006-07-089 
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На ступінь кандидата 
633. Гук М. О. Аденоми гіпофіза з інсультоподібним перебігом: діагностика та 

хірургічне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Гук Микола Олександрович ; Акад. мед. наук Ук-
раїни, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова". — К., 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1638 A] УДК 616.432-006.55-089 

634. Єрохіна О. І. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань 
у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Єрохіна Оксана Іванів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Луган. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-2159 A] УДК 616.44-053.5 

635. Маяцька О. В. Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у 
хворих з вегетативною дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Маяцька Оксана Віталіївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 
2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-2094 A] УДК 616.43-008 

636. Турчин В. І. Йодний дефіцит і патологія щитоподібної залози серед дитя-
чого населення у північному регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Турчин Віктор Іванович ; 
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. — К., 
2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1805 A] 

 УДК 616.441-006.5-036.21-053.2](477.5) 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь кандидата 
637. Вайс В. В. Стан ліпідного обміну у хворих на псоріаз і корекція встанов-

лених порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Вайс Віталій Васильович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1633 A] УДК 616.517-085 

638. Миронюк І. С. Реабілітаційно-відновлювальна терапія хворих на псоріаз з 
урахуванням співвідношення показників якості життя пацієнтів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкірні та венерич. хво-
роби" / Миронюк Іван Святославович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед.  
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2007. — 24 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2008-1420 A] УДК 616.5-002.1 

639. Олійник Я. В. Патогенетичне обґрунтування застосування гіпербаричної 
оксигенації в комплексному лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" 
/ Олійник Яніна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1772 A] УДК 616.5-002-08-053.2 

640. Пащенко В. М. Комплексна терапія хворих на екзему, спричинену вари-
козним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормо-
нального гомеостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Пащенко Вікторія Миколаївна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Х., 2008. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1464 А] УДК 616.521-022.7:612.018 
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616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь доктора 
641. Степанова Н. М. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій 

сечової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.37 "Нефрологія" / Степанова Наталя Михайлівна ; Акад. мед. наук України, 
Держ. наук. установа "Ін-т нефрології АМН України". — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. 
— [2008-0704 А ~] УДК 616.61/.63-085 

На ступінь кандидата 
642. Гончар Ю. І. Якість життя та токсемія у хворих, які лікуються програм-

ним гемодіалізом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.37 "Нефрологія" / Гончар Юрій Іванович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
нефрології АМН України". — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-1912 A] УДК 616.61-085 

643. Дікал М. В. Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при 
хронічному нефриті Мазугі (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Дікал Ма-
р'яна Вікторівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Буковин. держ. 
мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-1995 A] УДК 616.61-002:616-008.6 

644. Заєць Ю. М. Вибір тактики спеціалізованої допомоги та диспансерного 
спостереження хворих на рак сечового міхура на підставі прогностичних критеріїв 
перебігу захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.06 "Урологія" / Заєць Юрій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології 
АМН України". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 90 пр. — 
[2008-2247 A] УДК 616.61-006.6-08 

645. Красюк І. В. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелемен-
тів у крові хворих на хронічний гломерулонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Красюк Ірина Василівна ; 
АМН України, Держ. установа "Ін-т нефрології АМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-1851 A] УДК 616.61-002 

646. Маркевич К. Г. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної 
інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу 
захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Маркевич Констянтин Григорович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1782 A] УДК 616.6:616.523]-07-085 

647. Пасічник С. М. Порівняльна оцінка ефективності різних методів лікуван-
ня хворих на рак передміхурової залози, ускладнений гострою затримкою сечі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" 
/ Пасічник Сергій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-2182 A] УДК 616.62-008.22-006-089 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь кандидата 
648. Дмитрієв К. М. Особливості травм голови і надання нейрохірургічної до-

помоги в умовах шахтного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Дмитрієв Костянтин Миколайович ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромода-
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нова АМН України". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-1561 А] УДК 616.714-001-071-089 

649. Колов Г. Б. Діагностика та лікування гнійних ускладнень після ендо-
протезування кульшового та колінного суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Колов Ген-
надій Борисович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед.  
наук України". — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-1453 А] УДК 616.728.2/.728.3-089-06-089.844 

650. Кошевський Ю. І. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію 
нижніх кінцівок ІІІ і ІV стадій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кошевський Юрій Іванович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(24 назви). — 120 пр. — [2008-2263 A] УДК 616.718-005.4-07-089 

651. Сімбірцева К. Ю. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції пору-
шення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпер-
тензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 
"Ревматологія" / Сімбірцева Ксенія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-1888 A] УДК 616.72-002.77 

652. Фіщенко Я. В. Механогенез первинної і компенсаторної поперекової кри-
визни диспластичного сколіозу та обґрунтування принципів її хірургічної корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-
тологія та ортопедія" / Фіщенко Яків Віталійович ; Держ. установа "Ін-т травмато-
логії та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1508 A] УДК 616.711-007.5-089 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 
653. Макеєв С. С. Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія у діагности-

ці пухлин головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.23 "Променева діагностика та променева терапія" / Макеєв Сергій 
Сергійович ; Держ. установа "Нац. ін-т раку", [Держ. установа "Ін-т нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України"]. — К., 2008. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 28—37 (37 назв). — 100 пр. — [2008-2167 A] УДК 616.831-006-073.7 

654. Черенько Т. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції запально-
нейроімунних порушень у хворих на ішемічний інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Черенько Тетяна Макарівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(38 назв). — 100 пр. — [2008-2329 A] УДК 616.831-005.4 

На ступінь кандидата 
655. Афанасьєв С. М. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з 

церебральним паралічем, ускладненим сколіозом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Афа-
насьєв Сергій Миколайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Дніпро-
петров. держ. ін-т фіз. культури і спорту М-ва України у справах сім'ї, молоді та 
спорту]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-1470 A] УДК 616.831-009.11:615.8]-053.5-085 

656. Гришуніна Н. Ю. Фізична реабілітація при дитячому церебральному па-
ралічі з врахуванням порушень динамічного стереотипу : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікувал. фізкультура та спорт. меди-
цина" / Гришуніна Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-1559 А] УДК 616.831-005.1/.7-085.825-053.4/.5 

657. Корсак А. В. Регенерація периферійного нерва за умов застосування 
омега-3-поліненасичених жирних кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Корсак Аліна 
Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1749 A] 

 УДК 616.833-089.85-003.93 
658. Маркович І. Г. Наукове обґрунтування епідеміологічного нагляду за Ніb-

інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Маркович Ірина Гри-
горівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 
120 пр. — [2008-2106 A] УДК 616.831.9-002-036.22:615.371 

659. Секер Т. М. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з 
підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично-ішемічних уражень нервової систе-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 04.01.28 "Клі-
ніч. фармакологія" / Секер Тетяна Михайлівна ; Акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т фармакології та токсикології", [Ін-т екології та медицини]. — К., 2008. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1793 A] 

 УДК 616.831-005-053.2/.3-085 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади 

На ступінь доктора 
660. Голубова Т. Ф. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які 

постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фі-
зіотерапія та курортологія" / Голубова Тетяна Федорівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєче-
нова, [Укр. НДІ дит. курортології та фізіотерапії М-ва охорони здоров'я України]. — 
Ялта, 2008. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (69 назв). — 
100 пр. — [2008-1991 A] УДК 616.89-036.82-053.2 

На ступінь кандидата 
661. Артемчук О. А. Формування терапевтичної ремісії в амбулаторних умо-

вах у хворих залежних від алкоголю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т невро-
логії, психіатрії та наркології АМН України". — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1371 A] УДК 616.89-008.441.3-07-08 

662. Бурса А. І. Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним 
депресивним розладом : (клініка, діагностика, терапія, профілактика) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Бурса 
Андрій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та 
наркології. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2008-1830 A] УДК 616.89-008.4-053.9 

663. Головін Ю. О. Особливості клініко-функціональних порушень нервової 
системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" 
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/ Головін Юрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2008-2070 A] УДК 616.89:615.916 

664. Гончарова І. Є. Ефективність терапії із застосуванням методу краніо-
церебральної гіпотермії у лікуванні психічних розладів внаслідок хронічної гіпер-
тонічної дисциркуляторної енцефалопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Гончарова Ірина Євгенівна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії і наркології АМН 
України". — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-1836 A] УДК 616.89:616.831 

665. Дячук А. М. Клініко-психопатологічні та психологічні особливості моти-
вації агресивної поведінки при розладах особистості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Дячук Андрій Миколайович ; 
Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України, [Дніпропетров. держ. мед. 
акад. МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 150 пр. — 
[2008-1731 A] УДК 616.89-008.485-071 

666. Московко Г. С. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів 
ходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 
"Нерв. хвороби" / Московко Геннадій Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова]. — К., 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-2024 A] УДК 616.89 

667. Чумак С. А. Клініко-діагностичні аспекти аутоагресивної поведінки у 
хворих з первинними та повторними аутоагресивними діями : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук: [спец.] 14.01.06 "Психіатрія" / Чумак Станіслав 
Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії  
та наркології. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-1815 A] УДК 616.89-008.44-07 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь кандидата 
668. Бабій Н. О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на репліка-

тивну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Бабій Наталія Олександрів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського АМН України"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1430 А] УДК 616.98:578.828ВІЛ 

669. Якунич А. М. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування 
сепсису у хворих-наркоманів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Якунич Андрій Миколайович ; Запоріз. мед. акад. 
післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2008. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-1365 А] УДК 616.94:616.89-008.441.1]-07-08 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 
670. Жернов О. А. Система хірургічного лікування глибоких термічних 

уражень верхніх кінцівок та їх наслідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Жернов Олександр Андрійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ 
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"Ін-т гематології та трансфузіології АМН України"]. — К., 2008. — 44 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 33—38 (46 назв). — 100 пр. — [2008-1603 A] УДК 617.576-089.844 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь кандидата 
671. Кужда І. М. Ефективність модифікованого способу лікування розладів 

акомодації у дітей з астигматизмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Кужда Ірина Миколаївна ; Ін-т очних 
хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. — Одеса, 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1455 А] 

 УДК 617.726:617.753]-053.2-085 
672. Уманець М. М. Транспупілярна термотерапія та хірургічна ексцизія в 

поетапному лікуванні пацієнтів з субфовеолярними неоваскулярними мембранами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-
мологія" / Уманець Микола Миколайович ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапї 
ім. В. П. Філатова АМН України. — Одеса, 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1579 А] УДК 617.735-002.43-089 

673. Фарук Ісса Саїд Ашур. Імунологічні особливості діагностики і лікування 
травматичних ерозій рогівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Фарук Ісса Саїд Ашур ; Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 190 пр. — [2008-1975 A] УДК 617.713-002-001-08 

674. Шадріна Н. М. Сучасна технологія формування опорно-рухливої культі 
після видалення очного яблука з застосуванням комбінованого імплантанту : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмоло-
гія" / Шадріна Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Мед. ун-т Укр. 
асоц. нар. медицини. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-1898 A] УДК 617.7-089.28 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
675. Апресова К. Г. Вагітність і артеріальна гіпотензія : (патогенез, профілак-

тика і лікування ускладнень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Апресова Карине Грантівна ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України". — К., 2008. 
— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (29 назв). — 100 пр. — [2008-1825 A] 

 УДК 618.3:616.12-008.331.4-08-084 
676. Батман Ю. А. Перинатальна диспасеризація плода, прогнозування не-

відкладних станів і особливостей адаптації новонароджених : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Батман Юрій Анас-
тасович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ 
мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(33 назви). — 100 пр. — [2008-2140 A] УДК 618.53 

677. Бойко В. І. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілак-
тика і реабілітація пацієнток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бойко Володимир Іванович ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2008. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (23 назви). — 100 пр. —  
[2008-1512 A] УДК 618.14-002:618.5-098.888.61 

678. Геряк С. М. Структурно-функціональні порушення в системах забез-
печення вагітності та пологів у жінок із субклінічним гіпотиреозом: профілактика, 
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лікування та прогнозування ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Геряк Світлана Мико-
лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—35 (48 назв). — 100 пр. — [2008-2230 A] УДК 618.3-08 

На ступінь кандидата 

679. Айман Абдо. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які 
багато народжують : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Айман Абдо ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(4 назви). — 100 пр. — [2008-1861 A] УДК 618.3-06:616.155.194]-055.28-084 

680. Алексенко О. Г. Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при пору-
шеннях репродуктивної системи, що супроводжуються виникненням дисгормональ-
них захворювань молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Алексенко Олексій Григоро-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Дніпропетров. держ. 
мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-2136 A] УДК 618.179:618.19]-07-084-085 

681. Берегуляк О. О. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікуван-
ня постоваріоектомічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Берегуляк Олеся Олександ-
рівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — 
Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-1705 A] УДК 618.11-089.87-06-092 

682. Борисов М. В. Лікування неатипової гіперплазії ендометрія у жінок з 
метаболічним синдромом в пременопаузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Борисов Максим 
Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). 
— [2008-1908 A] УДК 618.14-002:618.173]-008 

683. Вигівська Л. М. Деякі аспекти патогенезу, діагностики, лікування 
ендометріозу шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Вигівська Лілія Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Мед. ін-т Укр. асоц. нар. медицини]. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 
(4 назви). — 100 пр. — [2008-1556 А] УДК 618.14-002-085 

684. Грицай І. М. Перебіг вагітності, стан плода і циркуляторно-метаболічні 
порушення печінки у хворих на цукровий діабет 1 типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Грицай 
Інна Миколаївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук 
України". — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-2155 A] УДК 618.3 

685. Єршова О. В. Вплив ритмічної краніоцеребральної гіпотермії на нейрогу-
моральні механізми регуляції циклічних процесів репродуктивної системи (експери-
ментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Єршова Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (5 назв). — 120 пр. — [2008-1477 A] УДК 618.179:615.832.9 
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686. Іконописцева Н. А. Репродуктивне здоров'я юних первородящих, розрод-
жених абдомінальним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Іконописцева Наталія Анато-
ліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-1525 A] 

 УДК 618.17:618.5-089.888.11/.61 
687. Ільїна О. І. Структурні, ультраструктурні, імуногістохімічні особливості 

ендометрія секреторної фази менструального циклу при неплідності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Ільїна 
Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України". — К., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2008-2252 A] УДК 618.177-002-018 

688. Іяд Фахід Хурані. Профілактика постмастектомічного синдрому шляхом 
застосування рослинних флавоноїдів (експериментально-клінічне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" 
/ Іяд Фахід Хурані ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Донецьк, 2008. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1526 A] УДК 618.14-006-084 

689. Картель В. М. Профілактика і лікування гестозів вагітних з використан-
ням санаторно-курортних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Картель Валентина Миколаїв-
на ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1606 A] УДК 618.3-084-085 

690. Манжура О. П. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендо-
метрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Манжура Олена Петрів-
на ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Каве-
цького, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1487 A] УДК 618.145-006-092-089 

691. Мотузюк І. М. Застосування локальної гіпертермії в комплексному 
лікуванні хворих на рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Мотузюк Ігор Миколайович ; НАН 
України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-1539 A] УДК 618.19-006.6-085.832 

692. Неєлова О. В. Прогнозування та профілактика перинатальних ускладнень 
у жінок зі сполучнотканинними дисплазіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Неєлова Оксана 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2282 A] УДК 618.5-06-084 

693. Овчаренко С. В. Терапія поєднаних форм гіперандрогенії та гіперпролак-
тинемії у жінок під час вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Овчаренко Сергій Васильович ; 
М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2008. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1571 А] УДК 618.3-06:612.664 

694. Тарасовська Е. В. Променева діагностика раку грудної залози з викорис-
танням рентгенівської і ультразвукової мамографії, магнітно-резонансної томогра-
фії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Про-
мен. діагностика, промен. терапія" / Тарасовська Еллі Володимирівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Держ. установа "Ін-т раку", [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 25 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 21—22 (16 назв). — 100 пр. — [2008-1398 A] УДК 618.19-006-073.7-076 
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695. Теленик М. М. Диференційований підхід до індивідуального вибору ме-
тодики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 
/ Теленик Микола Миколайович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2008. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-1934 A] УДК 618.5-089.888.61 

696. Халіль Ахмад Халіль Абу Сара. Особливості клінічного перебігу, діаг-
ностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Халіль Ахмад Халіль Абу Сара ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-2128 A] УДК 618.164-002.828-036-07-08 

697. Ханча Ф. О. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з 
трубно-перитонеальною формою безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ханча Федір Олек-
сандрович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-2201 A] УДК 618.17 

698. Шалькова М. Ю. Рак ендометрію: метилування генів hMLH1 і АРС як 
фактори ризику та закономірність прогресування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Шалькова Марія Юліївна ; Держ. 
установа "Нац. ін-т раку", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2008. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1403 A] УДК 618.145-006.6 

699. Юрчик О. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування імуно-
модуляторів та ензимотерапії у вагітних з хламідійною інфекцією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 
/ Юрчик Олег Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т  
ім. О. О. Богомольця, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 
2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1360 А] 

 УДК 618.3:616.983-085.275 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 

На ступінь кандидата 
700. Балабанов П. А. Підвищення експлуатаційних характеристик сталевих 

апаратів високого тиску збільшенням міцності матеріалу матриць : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Бала-
банов Павло Анатолійович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Ба-
куля. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-1703 A] УДК 620.22 

701. Маглатюк Л. А. Розроблення інгібіторів корозії теплообмінного облад-
нання на основі органічних похідних оксоаніонів d-елементів VІ групи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів 
та захист від корозії" / Маглатюк Людмила Анатоліївна ; НАН України, Фіз.-мех.  
ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-2017 A] УДК 620.197.3 

702. Поліщук П. І. Асинхронний електропривод з покращеними показниками 
електромагнітної сумісності у контурах перетворення електричної енергії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Поліщук Петро Іванович ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т 
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ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2008. — 21 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2008-2116 A] УДК 62-83 

703. Ткач С. В. Закономірності структуроутворення композиційних матеріалів 
на основі cBN з добавками Al, TiC, TiN та твердого сплаву : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Ткач 
Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — 
К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-1504 A] УДК 620.22:661.657 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

На ступінь кандидата 
704. Капарулін І. С. Управління інноваційним розвитком підприємств : (за 

матеріалами машинобудівних підприємств Херсонської області) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Капарулін Іван Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-
дима Гетьмана". — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-2082 A] УДК [621:658]:001.895 

705. Мігай Н. Б. Організаційно-економічний механізм підвищення ефектив-
ності використання науково-технічного потенціалу машинобудівних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Мігай Наталя Борисівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж., [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-1421 A] УДК 621:658 

706. Співак А. О. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Співак Аліна Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-2311 A] УДК 621:658.8 

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка 

621.01/.03 Машинознавство 

На ступінь кандидата 
707. Білоус А. Б. Удосконалення моделей динаміки вібраційних двигунів з 

маятниковими вібраторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Білоус Андрій Борисович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-1906 A] УДК 621.01:531.3 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна (атомна) 
енергетика. Атомна промисловість 

На ступінь доктора 
708. Єлісєєв В. В. Моделі й методи підвищення відмовостійкості програмно-

технічних комплексів інформаційних і керуючих систем енергоблоків АЕС : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. 
системи та компоненти" / Єлісєєв Володимир Васильович ; Харків. нац. ун-т радіо-
електрон. — Х., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (47 назв). — 130 пр. 
— [2008-1602 A] УДК 621.039.5:681.5 
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На ступінь кандидата 

709. Желтоножська М. В. Дослідження вертикальної міграції радіонуклідів у 
ближній зоні ЧАЕС з використанням нерадіохімічних методів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Желтоножсь-
ка Марина Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки атом. електростанцій. — 
К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1562 А] 

 УДК 621.039.586 
710. Кньовець М. М. Підвищення ефективності системи вимірювання вібрації 

турбоагрегатів АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Кньовець Микола Миколайович ; 
М-во палива та енергетики України, Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті. 
— Севастополь, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-2084 A] УДК 621.039.577 

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання 
пари. Парові машини. Парові котли 

На ступінь кандидата 
711. Хімко А. М. Підвищення зносостійкості деталей з титанових сплавів плазмови-

ми покриттями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 
"Тертя та зношування в машинах" / Хімко Андрій Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2008-1810 A] УДК 621.178.16:669.295 

621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 
712. Кухтенков Ю. М. Прогнозування низькочастотних пульсацій тиску у 

радіально-осьових гідротурбінах та шляхи їх зменшення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравліч. машини та гідропнев-
моагрегати" / Кухтенков Юрій Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1608 A] 

 УДК 621.224.24 
713. Хорєв О. М. Підвищення ефективності робочих коліс радіально-осьових 

гідромашин на основі математичного моделювання течії рідини в проточній частині : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. ма-
шини та гідропневмоагрегати" / Хорєв Олег Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного НАН України]. — Х., 
2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2202 A] УДК 621.224 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики  

На ступінь доктора 
714. Домнін І. Ф. Напівпровідникові компенсатори неактивних складових 

повної потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Домнін Ігор Феліксович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—34 (32 назви). — 100 пр. — [2008-1729 A] УДК 621.314 
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На ступінь кандидата 

715. Дьяченко Н. Б. Оперативне моделювання та аналіз режимів електричних 
мереж енергопостачальних компаній за умов невизначеності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 
системи" / Дьяченко Наталія Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-1919 A] УДК 621.311.1 

716. Кудрявцева М. С. Моделі та інструментальні засоби задач контролю й 
управління електроенергетичним комплексом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кудрявцева Марина Сер-
гіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-2090 A] УДК 621.31 

717. Рижков А. О. Обґрунтування параметрів функціонального діагностування 
теплових процесів асинхронних електродвигунів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Рижков 
Андрій Олександрович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь, 2008. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1789 A] УДК 621.313.333:681.518.5 

718. Слинько В. Є. Вплив домішок зі змінною валентністю на фізичні власти-
вості твердих розчинів на основі телуридів свинцю, олова та германію : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід-
ників і діелектриків" / Слинько Василь Євгенович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича, [Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича НАН України]. — Чернівці, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-2039 A] УДК 621.315.592 

719. Тарасенко О. В. Удосконалення методів розрахунку апаратів намагнічу-
вання локальних ділянок феромагнітних деталей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Тарасенко 
Олег Володимирович ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградсь-
кого, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2008. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2008-2318 A] 

 УДК 621.316.5:621.382 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи 

На ступінь кандидата 
720. Єременко О. С. Модернізація управління повторними передачами на транс-

портному рівні базової ТСР/ІР мережі наступного покоління : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" 
/ Єременко Олександра Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назв). — 100 пр. — [2008-2246 A] УДК 621.39 

721. Ковтун І. В. Міжкадрове поліадичне кодування для скорочення часу 
обробки та передачі відеоінформації у системах мобільного радіозв'язку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. 
системи та мережі" / Ковтун Ірина Володимирівна ; М-во трансп. та зв'язку України, 
Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-1411 A] УДК 621.39 

722. Пасько І. В. Методи побудови лінійних блокових кодів з покращеними 
властивостями для підвищення завадостійкості передачі дискретних повідомлень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекому-
нікац. системи і мережі" / Пасько Ігор Володимирович ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп., [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1685 A] УДК 621.39 
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621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь доктора 
723. Бондарєв А. П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості 

пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-
мунікації" / Бондарєв Андрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (45 назв). — 100 пр. — [2008-1553 А] 

 УДК 621.391.82.016.35:621.372 
724. Тихонов В. А. Розробка моделей лінійного передбачення негаусових 

випадкових процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Тихонов Вячеслав Анатолійович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектрон. — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (55 назв). — 
100 пр. — [2008-1343 А] УДК 621.391:519.246.8 

На ступінь кандидата 
725. Марченко В. В. Методи підвищення частотної точності акустооптичного 

аналізатора спектра радіосигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. і телевізійні системи" / Марченко Василь 
Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2168 A] УДК 621.391.8 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 
726. Жеребятьєв Д. П. Методи обробки динамічних сцен при впливі нестаціо-

нарних завад у радіотехнічних системах супроводження надводних протяжних 
об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец. ] 05.12.17 
"Радіотехн. та телевіз. системи" / Жеребятьєв Денис Петрович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1643 A] УДК 621.396.9 

727. Зряхов М. С. Методи попередньої обробки та автоматизоване адаптивне 
стиснення багатоканальних даних у системах дистанційного зондування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 
дослідж." / Зряхов Михайло Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-2000 A] УДК 621.396.9 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 
728. Авраменко А. М. Поліпшення теплонапруженого стану головок циліндрів 

форсованих дизелів шляхом локального охолодження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енергет. установки" / Авраменко 
Андрій Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2058 A] УДК 621.43.062 

729. Єфремов Ю. Г. Розвиток та застосування методів аналізу і діагностування віб-
раційного стану потужних турбоагрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Єфремов Юрій Геннадійо-
вич ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2007. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2008-1410 A] УДК 621.438 

730. Кабанов О. М. Зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими 
газами транспортних дизелів шляхом конвертування їх в газові двигуни : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енергет. 
установки" / Кабанов Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2081 A] УДК 621.433:665.77 

731. Нурмухаметов Т. М. Визначення характеристик газотурбінних двигунів 
та установок в експлуатаційних умовах на основі математичного моделювання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбома-
шини та турбоустановки" / Нурмухаметов Тимур Марсович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. нац. ун-т"].  
— Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.17—18 (12 назв). — 100 пр. —  
[2008-1771 A] УДК 621.438:519.87 

621.51/.54 Технічне застосування пневмоенергетики 

На ступінь кандидата 

732. Гадяка В. Г. Вдосконалення методів балансування роторів турбокомпре-
сорів на основі ідентифікації їх математичних моделей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Гадя-
ка Володимир Григорович ; Сум. держ. ун-т, [ВАТ "Сум. машинобудів. НВО  
ім. М. В. Фрунзе"]. — Суми, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-1833 A] УДК 621.515 

621.56/.59 Холодильна техніка 
На ступінь кандидата 

733. Андрусенко А. М. Удосконалення робочих характеристик повітряних 
конденсаторів аміаку за наявності неконденсованих газів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. і компресор. 
техніка, системи кондиціонування" / Андрусенко Андрій Миколайович ; Одес. держ. 
акад. холоду. — Одеса, 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-2137 A] УДК 621.565 

734. Нгуєн В’єт Зунг. Розробка процесів холодильної технології плодів манго 
методами теплофізичного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консервов. і охолодж. харч. продуктів " 
/ Нгуєн В’єт Зунг ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1768 A] УДК 621.56/.59:664.8.037 

735. Ржесік К. А. Підвищення надійності і безпеки побутових холодильників, 
які працюють на ізобутані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціювання" 
/ Ржесік Костянтин Адольфович ; Одес. держ. акад. холоду, [Донец. нац. ун-т еконо-
міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Одеса, 2008. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-1687 A] УДК 621.57:64.066.8 

736. Самсоненко О. О. Підвищення еколого-енергетичної ефективності вироб-
ництва побутових холодильників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи 
кондиціонування" / Самсоненко Олександр Олександрович ; Одес. держ. акад. холо-
ду, [ЗАТ "Норд"]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-1792 A] УДК 621.564:641.546.44 

737. Симоненко О. Ю. Дослідження кріогенних технологій видобування рід-
кісних газів з побічних продуктів аміачного виробництва : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. і компресор. 
техніка, системи кондиціонування" / Симоненко Ольга Юріївна ; Одес. держ. акад. 
холоду. — Одеса, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(8 назв). —. — [2008-2038 A] УДК 621.593 
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621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 

На ступінь кандидата 
738. Ковальчук Р. А. Обґрунтування раціональних режимів пуску насосних 

агрегатів бурових установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Ковальчук Роман Анатолійо-
вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2005 A] УДК 621.656:622.242 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь кандидата 
739. Артюхов А. М. Обґрунтування параметрів постачального пристрою для 

завантаження дрібнозернистих сипких матеріалів у клапанні мішки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Артюхов Анатолій Миколайович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1405 A] УДК 621.798.34 

740. Власова О. В. Підвищення триботехнічних властивостей порошкових 
пермалоєвих сплавів легуванням інтерметалідами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріа-
ли" / Власова Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-2225 A] УДК 621.762 

741. Зайцев О. В. Розробка матеріалів для захисту деталей авіаційних двигунів 
від високотемпературної ерозії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Зайцев Олександр Вікторович ; Придні-
пров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1920 A] УДК 621.793 

742. Кашаєв В. В. Удосконалення технологічних режимів прокатки катанки, 
які забезпечують енергоефективність, точність і розширення марочного сортаменту 
прокату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини обробки тиском" / Кашаєв Віталій Валерійович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1447 А] УДК 621.771.25 

743. Самотугіна Ю. С. Підвищення експлуатаційних властивостей чавунних 
виробів дискретною модифікацією поверхневого шару : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Самотугіна 
Юлія Сергіївна ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, [При-
азов. держ. техн. ун-т]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1791 A] УДК 621.791/.792 

744. Сахнюк Н. В. Технологічне забезпечення якості лопаток компресорів в 
дослідному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Сахнюк Наталія Василівна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2008. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2008-2193 A] УДК 621.7.015 

745. Сьомічев А. В. Розробка заходів по зменшенню вісьових сил при хо-
лодній пільгерній прокатці тонкостінних труб підвищеної якості та розширеного сор-
таменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини обробки тиском" / Сьомічев Андрій Вікторович ; Нац. металург. 
акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2008-1342 А] УДК 621.774 
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621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 
746. Макарчук О. В. Глибинний розпушувач локальної дії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і 
лісотехн. робіт" / Макарчук Олександр Володимирович ; Придніпров. держ. акад. 
буд-ва та архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропет-
ровськ, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2166 A] 

 УДК 621.879.328 
747. Рашківський В. П. Торцевий робочий орган траншеєкопача з керованими 

силовими параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.04 "Машини для землян., дор. і лісотехн. робіт" / Рашківський Володимир 
Павлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-1788 A] УДК 621.879.48 

748. Черепанська І. Ю. Автоматизація процесу керування вибором пристроїв 
орієнтування при проектуванні гнучких інтегрованих систем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керу-
вання" / Черепанська Ірина Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К. 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-1977 A] УДК 621.865.8 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 
749. Бабак О. П. Підвищення зносостійкості вузлів тертя шляхом застосування 

відцентрового змащування та мастильних канавок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Бабак 
Олег Петрович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2007. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2008-1406 A] УДК 621.89:621.431 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь кандидата 
750. Гущин О. В. Створення пневмотранспортної установки з порційним ру-

хом сипких будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Гу-
щин Олег Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. 
обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 130 пр. — [2008-1726 A] 

 УДК 621.928.9:691 
751. Євтухов А. В. Підвищення ефективності технології круглого зовнішнього 

врізного шліфування шляхом вибору раціональної структури та параметрів робочого 
циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
"Технологія машинобуд." / Євтухов Артем Віталійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2158 A] УДК 621.923 

752. Ковальчук О. М. Оптимізація структури і параметрів операцій шліфу-
вання відповідальних валів приводів шахтних конвеєрів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудів." / Коваль-
чук Олександр Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Харків. машинобудів. з-д 
"Світло шахтаря" М-во пром. політики України]. — Одеса, 2008. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1384 A] УДК 621.923 

753. Лєщук І. В. Підвищення ефективності процесу шліфування інструмен-
тальних матеріалів спрямованою зміною характеристик робочого шару кругів з 
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НТМ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Про-
цеси мех. обробки, верстати та інструменти" / Лєщук Ірина Венедиктівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1387 A] УДК 621.923.6 

754. Рей М. Р. Енергетика робочого ходу кривошипного преса на операціях 
об'ємного штампування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Рей Мирослава Романівна ; 
Донбас. держ. машинобудів. акад., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 
Краматорськ (Донец. обл.), 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. 
— [2008-2187 A] УДК 621.979 

755. Рибалко Р. І. Двостадійний повітряний сепаратор для сухого подрібнення 
у замкнутому циклі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Рибалко Роман 
Іванович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Донбас. нац. акад. буд-ва  
та архіт.]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-2189 A] УДК 621.928.6 

756. Стрєлков В. Б. Підвищення продуктивності алмазного шліфування твер-
дих сплавів за рахунок раціонального використання різальних властивостей круга : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. обробки, верстати та інструменти" / Стрєлков Вадим Борисович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1577 А] УДК 621.923 

757. Чудний О. Ю. Трубний млин замкненого циклу з підвищеною швидкістю 
руху матеріалу, що подрібнюється : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Чудний 
Олександр Юрійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — 100 пр. — [2008-2204 A] УДК 621.926.5 

758. Юрчишин О. Я. Пружно-демпфуючі характеристики та прогнозування 
меж використання широкодіапазонних цангових патронів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, верстати та 
інструменти" / Юрчишин Оксана Ярославівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-
техн. ін-т". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-1361 А] УДК 621.941 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 
759. Артим В. І. Розвиток наукових основ оцінки впливу навантаженості на 

довговічність рухомих елементів свердловинного обладнання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" 
/ Артим Володимир Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (34 назви). — 100 пр. — 
[2008-2213 A] УДК 622.242:620.178.3 

760. Борщевський С. В. Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних 
технологій спорудження вертикальних стволів у породному масиві з підвищеною 
водоносністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.15.04 "Шахт. і підзем. буд-во" / Борщевський Сергій Васильович ; Нац. гірн. ун-т, 
[Донец. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (46 назв). — 130 пр. — [2008-2218 A] УДК 622.25 
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761. Петренко Ю. А. Геомеханічні основи збереження стійкості виробок 
глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" 
/ Петренко Юрій Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — 
Донецьк, 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (41 назва). — 100 пр. — 
[2008-1881 A] УДК 622.268 

762. Черних О. Д. Обґрунтування параметрів і режиму комплексної відкрито-
підземної розробки рудних родовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Черних 
Олександр Дмитрович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (44 назви). — 
100 пр. — [2008-1581 А] УДК 622.012.2 

На ступінь кандидата 
763. Демченко Ю. І. Обґрунтування параметрів виїмкових полів вугільних 

пластів у складних гідрогеологічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корисн. копалин" / Дем-
ченко Юрій Іванович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с.13—14 (9 назв). — 120 пр. — [2008-1917 A] УДК 622.272.5/.6 

764. Рубльова О. І. Обґрунтування ефективних конструкцій і параметрів шпу-
рових зарядів при проходці вертикальних стволів шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Рубльова Ольга 
Ігорівна ; Нац. гірн. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 17 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2190 A] УДК 622.235.6.016.22 

765. Ткаченко Г. І. Розроблення методу розрахунку стійкості зовнішніх від-
валів з урахуванням неоднорідності розкривних порід і слабкої основи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.01 "Маркшейдерія" 
/ Ткаченко Галина Іванівна ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. 
обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2044 A] 

 УДК 622.271.45 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт  

На ступінь доктора 
766. Говдяк Р. М. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на 

пізній стадії експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Говдяк Роман Михайло-
вич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 32 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 23—29 (57 назв). — 100 пр. — [2008-1835 A] УДК 622.691 

На ступінь кандидата 
767. Братах М. І. Оцінка гідравлічного стану промислових газопроводів і роз-

робка способу їх очистки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Братах Михайло Івано-
вич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2008-1667 A] УДК 622.692.4 

768. Кондрахін П. В. Оптимізація параметрів ряду осьових вентиляторів міс-
цевого провітрювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Кондрахін Петро Віталійович ; Держ. вищ. навч. 
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закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-1747 A] УДК 622.457 

769. Маруха М. В. Розробка модифікованих композиційних покриттів на 
поліорганосилоксановій основі для захисту магістральних трубопроводів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Маруха Мар'яна Валеріївна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-
пенка. — Львів, 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-2021 A] УДК 622.4 

770. Охотник К. К. Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод до 
річкової мережі : (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Охотник Катерина 
Костянтинівна ; Держ. екол. ін-т М-ва охорони навколиш. природ. середовища 
України, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1462 А] УДК 622.539:574 

771. Семчук Л. В. Вплив нестаціонарних режимів роботи шахтних 
підіймальних установок на навантаження елементів конструкцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність ма-
шин" / Семчук Леонід Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2037 A] УДК 622.67 

772. Шворак В. Г. Обґрунтування раціональних параметрів системи гідро-
транспорту твердих матеріалів на гірничих підприємствах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Шворак Віталій 
Григорович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1352 А] УДК 622.685 

773. Яценко В. О. Обґрунтування силових параметрів навантаження опор ко-
рінного вала шахтних підйомних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук: [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Яценко Віктор Олександро- 
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [ВАТ "НДІ гірн. механіки 
ім. М. М. Федорова"]. — Донецьк, 2008. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-1820 A] УДК 622.67.05 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 

На ступінь доктора 

774. Сергєєв П. В. Розвиток наукових основ селективної флокуляції вугілля 
гідрофобними органічними реагентами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Сергєєв Павло Всеволодо-
вич ; Нац. гірн. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 35 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 29—32 (39 назв). — 120 пр. — [2008-1885 A] УДК 622.765.063 

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. 
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь кандидата 

775. Фомичов В. В. Обґрунтування параметрів управління шаруватим масивом 
навколо виїмкових виробок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Фомичов Вадим 
Володимирович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 120 пр. — [2008-1891 A] УДК 622.831.3 
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624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 
776. Павліков А. М. Напружено-деформований стан навскісно завантажених залізо-

бетонних елементів у закритичній стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Павліков Андрій Миколайо-
вич ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2008. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с.33—37 (42 назви). — 110 пр. — [2008-1774 A] УДК 624.072.2.012.35:539.374 

На ступінь кандидата 
777. Шевченко Т. Ю. Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій 

логіко - імовірнісними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Шевченко Тетяна 
Юріївна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2051 A] УДК 624.01 

624.2/.8 Мостобудування 

На ступінь кандидата 
778. Жданюк К. В. Бітумно-полімерні мастики підвищеної теплостійкості для 

гідроізоляції залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [ спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та виро-
би" / Жданюк Катерина Валеріївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). 
— 100 пр. — [2008-1642 A] УДК 624.21.095.32 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь доктора 
779. Харченко В. Ф. Основи енергозбереження та ефективності в системах 

освітлення міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Харченко Віктор Федорович ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2008. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(39 назв). — 100 пр. — [2008-1809 A] УДК 628.971 

629 Техніка транспортних засобів 

На ступінь кандидата 
780. Дубінін Є. О. Поліпшення ремонтопридатності силових агрегатів засобів 

транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 
"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Дубінін Євген Олександрович ; Харків. 
нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-2242 A] УДК 629.083 

781. Захарченко О. М. Покращення паливної економічності та екологічних 
показників автомобілів раціональним використанням бензинів з добавками біоета-
нолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 
"Експлуатація та ремонт трансп." / Захарченко Олексій Миколайович ; Нац. транс-
порт. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібілогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-1921 A] УДК 629.083 
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629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 
782. Петров О. В. Поліпшення показників курсової стійкості руху 

транспортних засобів з урахуванням технічного стану їх шин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" 
/ Петров Олександр Вікторович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-1925 A] УДК 629.3.027.51 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь доктора 
783. Басов Г. Г. Розвиток наукових основ створення та контролю технічного 

стану нового моторвагонного рухомого складу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Ба-
сов Геннадій Григорович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 39 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (53 назви). — 100 пр. — [2008-2172 A]УДК 629.424.2.083 

На ступінь кандидата 
784. Біленький А. І. Удосконалення конструкції систем регулювання швид-

кості дизель-поїздів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Біленький Андрій Івано-
вич ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2215 A] УДК 629.424.2-55 

785. Кузнецов М. М. Розробка ресурсозберігаючої технології роботи пунктів 
комерційного огляду поїздів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Кузнецов Михайло 
Михайлович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2162 A] УДК 629.4.083 

786. Попов С. В. Зниження рівня силової взаємодії гребенів коліс з рейками 
удосконалюванням пружних зв'язків екіпажа : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" 
/ Попов Сергій Валерійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-
ганськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2184 A] 

 УДК 629.4.027 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 
787. Тарнавська Т. В. Методика навчання майбутніх диспетчерів керуванню 

повітряним рухом в екстремальних ситуаціях на міжнародних повітряних трасах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Тарнавська Тетяна Вердіївна ; Укр. інж.-пед. акад., [Держ. 
льот. акад. України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-2126 A] УДК 629.7.07 

788. Яцко Л. Л. Комплексна діагностика технічного стану роторів авіаційних 
двигунів на стаціонарних та нестаціонарних режимах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец. ] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин" / Яцко Ласло Ласлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т", [ВАТ "Наук.-техн. комплекс "Електронприлад" М-ва пром. політики 
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України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 110 пр. — 
[2008-1368 А] УДК 629.735.017.1 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. 
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 
789. Польовський А. М. Еколого-економічні засади удосконалення націо-

нальної лісової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" 
/ Польовський Андрій Михайлович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2290 A] УДК 630*9 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

На ступінь кандидата 
790. Ковальська Л. А. Сільське господарство Донбасу в роки Великої Віт-

чизняної війни (1941—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ковальська Леся Андріївна ; Донец. нац.  
ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-1451 А] УДК 631(477.6)“1941/1945” 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь доктора 

791. Ульянченко О. В. Управління ресурсним потенціалом в аграрному сек-
торі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Ульянченко Олександр Вікторович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-
кучаєва М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 
(49 назв). — 100 пр. — [2008-1546 A] УДК 631.15 

На ступінь кандидата 
792. Клімов П. М. Обґрунтування режимів і розробка засобів контролю тех-

нічного стану машинно-тракторних агрегатів вібродіагностуванням : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-
ханізації с.-г. вир-ва" / Клімов Павло Миколайович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-
ва ім. Петра Василенка. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-1450 А] УДК 631.172 

793. Лисенко В. В. Стан та перспективи розвитку господарств населення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Лисенко Вероніка Володимирівна ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики України]. — Луганськ, 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1609 A] 

 УДК 631.115.1 
794. Минів Р. М. Організаційно-економічні засади ефективного функціонуван-

ня та розвитку птахівничих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Минів Роман Михай-
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лович ; М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т", 
[Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького М-ва аграр. 
політики України]. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-1763 A] УДК 631.1:636.5 

795. Панченко С. І. Продуктивність праці у сільськогосподарських під-
приємствах в умовах трансформаційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Панченко 
Сергій Іванович ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва 
М-ва аграр. політики України]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1610 A] УДК 631.158 

796. Пастернак Х. І. Розвиток виробництва та промислової переробки молока 
у Львівському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пастернак Христина Іванівна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політ. України, [Львів. нац. ун-т вет. меди-
цини та біотехн. ім. С. З. Гжицького]. — Миколаїв, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1391 A] УДК 631.1:637.1](477.83) 

797. Радько В. І. Організаційно-економічні умови ефективного виробництва 
молока сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Радько 
Віталій Іванович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-1966 A] УДК 631.15:637.12 

798. Сагайдак Р. А. Внутрішній контроль в управлінні сільськогосподарсь-
кими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сагайдак Роман Анатолійович ; Нац. аграр.  
ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2008. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1612 A] УДК 631.16:657 

799. Шмиголь Ю. В. Обґрунтування екобезпечного ведення сільськогоспо-
дарської діяльності з використанням методів математичного моделювання : (на прик-
ладі Полтавської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шмиголь Юлія Валентинівна ; Ін-т агроекології Укр. 
акад. аграр. наук, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — [2008-1817 A] 

 УДК 631.95:519.876.5](477.53) 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь кандидата 
800. Замойська К. В. Обґрунтування параметрів ротаційного розпушувача 

ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 
"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Замойська Катерина Володимирівна ; 
Львів. нац. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— Львів, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2077 A] 

 УДК 621.317 
801. Коносевич Ю. Б. Динамічні властивості синхронного гіроскопа в карда-

новому підвісі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.01 "Теорет. механіка" / Коносевич Юлія Борисівна ; НАН України, Ін-т прик-
лад. математики і механіки. — Донецьк, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-1848 A] УДК 631.3 

802. Сербій Є. К. Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів 
висівного апарату овочевої сівалки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
с.-г. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Сербій Євген Кос-
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тянтинович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1794 A] УДК 631.331.5:519.876.5 

803. Сівак І. М. Обґрунтування параметрів регулювання розподільника 
мінеральних добрив в системі точного землеробства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" 
/ Сівак Ігор Миколайович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1796 A] УДК 631.334 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

804. Маклюк О. І. Роль бактерій роду Bacillus у формуванні мікробних 
ценозів чорнозему опідзоленого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавсто" / Маклюк Олена Іванівна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Х., 2008. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1950 A] УДК 631.461 

805. Хотиненко О. М. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтовного покри-
ву Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Хотиненко Ольга Мико-
лаївна ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", 
[Миколаїв. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України]. — Х., 2008. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2008-2049 A] УДК 631.459 

806. Яценко С. В. Вплив ґрунтозахисних технологій на протиерозійну стій-
кість та родючість чорнозему типового сильнозмитого : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Яценко Світлана Володи-
мирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук ". — К., 2008. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1626 A] УДК 631.45 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь доктора 
807. Аксьонов І. В. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації при-

йомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони Степу Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-
линництво" / Аксьонов Ігор Вікторович ; Ін-т зерн. госп-ва, Укр. акад. наук, [Ін-т олійн. 
культур Укр. акад. аграр. наук]. — Дніпропетровськ, 2008. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (51 назва). — 100 пр. — [2008-1821 A] УДК 631.547:633.85](477.7) 

На ступінь кандидата 
808. Грабовська Т. О. Селекція посухостійкого вихідного матеріалу кукурудзи 

плазми Айодент з використанням фізіологічних методів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Грабовська 
Тетяна Олександрівна ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 
2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1673 A] 

 УДК 631.52:633.15 
809. Клименко І. І. Елементи екологічної технології оздоровлення насіння 

зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.09 "Рослинництво" / Клименко Ірина Іванівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва 
Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1743 A] УДК 631.53.027:633.1 
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810. Лис Н. М. Вплив способів основного обробітку ґрунту на продуктивність 
ріпаку озимого в умовах Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Лис Надія Миколаївна ; Нац. 
аграр. ун-т, [Ін-т природн. наук Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника]. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1944 A] 

 УДК 631.512:633.85](477.8) 
811. Савченко С. П. Селекція кукурудзи за ознаками продуктивності, стій-

кості до вилягання та ламкості стебла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : спец. 08.00.04 "Селекція рослин" / Савченко Світлана Петрівна ;  
Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Уман. держ. аграр.  
ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-1968 A] УДК 631.52:633.15 

812. Сікалова О. В. Селекційна цінність самозапилених ліній кукурудзи різ-
ного генетичного походження в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Сікалова 
Олена Валентинівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук.  
— Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібіліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-1797 A] УДК 631.527:633.15](477.4) 

813. Скалига О. С. Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від систем 
основного обробітку ґрунту та рівнів удобрення в центральному Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 
землеробство" / Скалига Олексій Сергійович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Біло-
церків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1339 А] 

 УДК 631.582.2:631.51](477.4) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 
814. Устінова А. Ф. Морфолого-біологічні особливості гумаю (Sorghum 

Halepense (L.) Pers) та розробка системи його контролювання в Степу України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" 
/ Устінова Альвіна Федорівна ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т захисту рослин УААН]. —  
К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. —  
[2008-1507 A] УДК 632.9(477) 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 
815. Іваненко Т. Я. Формування раціонального польового кормовиробництва 

та забезпечення його ефективного функціонування в регіоні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" 
/ Іваненко Тетяна Яківна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2249 A] УДК 633.2/.3 

816. Мартинюк О. М. Продуктивність гороху, люпину білого та сої залежно 
від елементів технологій вирощування в західному Лісостепу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Мартинюк 
Олександр Михайлович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Рів-
нен. держ. с.-г. дослід. станція УААН]. — К., 2008. — 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2019 A] УДК 633.35+633.367+633.34](477.8) 
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633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 
817. Губенко Л. В. Продуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії 

мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах північного Лісостепу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Губенко Людмила Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. 
акад. аграр. наук". — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-1517 A] УДК 633.854.79:631.8 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

634.8 Виноградарство 

На ступінь доктора 
818. Странішевська О. П. Обґрунтування системи захисту виноградників 

півдня України від бур'янів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Странішевська Олена Павлівна ; Нац. аграр. ун-т, 
[Нац. ін-т винограду і вина "Магарач" УААН]. — К., 2008. — 44 с. : табл. — Біблі-
огр.: с. 35—39 (40 назв). — 150 пр. — [2008-2042 A] УДК 634.8.047:632.5](477.75) 

635 Овочівництво та декоративне садівництво 
635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 
819. Ревунова Л. Г. Продуктивність картоплі залежно від комплексного 

застосування регуляторів росту та добрив в умовах Полісся України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Реву-
нова Любава Георгіївна ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т картоплярства УААН]. — К.,  
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-1468 А] УДК 635.21:631.811.98 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 
820. Богач М. В. Кишкові інвазії індиків : (поширення, діагностика, патогенез, 

профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 
16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Богач Микола Володимирович ; Укр. акад. 
аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2008. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (44 назви). — 100 пр. — [2008-1708 A] 

 УДК 636.09:636.592]:616.995.1 

На ступінь кандидата 
821. Бугай А. О. Ліпідний склад плазмолеми абсорбційних ентероцитів по-

рожньої кишки плодів великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бугай Андрій Олександрович ; Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-1828 A] УДК 636.09:636.2 

822. Лівощенко Є. М. Вікова динаміка показників неспецифічної резистент-
ності у індиків та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Лівощенко Євгенія Михайлів-
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на ; Нац. аграр. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 
2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2271 A] 

 УДК 636.096:[616-056:636.592 
823. Малакєєва-Чебанюк І. В. Розробка живої культуральної вакцини проти 

вірусної діареї великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Малакєєва-Чебанюк 
Ірина Владиславівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і 
клініч. вет. медицини". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-1565 А] УДК 636.2.09:616.98:615.371 

824. Панасенко О. С. Ешерихіоз перепелів : (біологічні властивості збудника, 
діагностика та профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Панасенко Олександр 
Сергійович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. 
медицини", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 150 пр. — [2008-1572 А] 

 УДК 636.59.09:616.98:579.842 
825. Пономаренко О. В. Акарози собак і котів : (поширення, діагностика та 

лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 
"Паразитологія, гельмінтологія" / Пономаренко Ольга Вікторівна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2008. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1860 A] 

 УДК 636.09:616.995.1]:[636.7+636.8] 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 
826. Єсьман Д. В. Пероксидне окиснення ліпідів та показники обміну білків і 

нуклеїнових кислот в яєчнику перепілки залежно від періоду продуктивності та 
забезпечення вітаміном Е : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Єсьман Дар'я Володимирівна ; Нац. аграр. ун-т, [Білоцер-
ків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 130 пр. — [2008-1732 A] УДК 636.6.087.7:577.161.3 

827. Лосєва Є. О. Фізіологічний стан організму курей-несучок другої фази 
продуктивності на тлі дії біологічно активних речовин гумінової природи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Лосєва Єлизавета Олександрівна ; Нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2091 A] УДК 636.52/.58:612.08 

637 Продукти тваринництва 

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
828. Костюк О. Д. Управління якістю молока та продуктів його переробки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Костюк Ольга Дмитрівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с.16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2009 A] УДК 637.13:006.83 

829. Михайленко П. М. Обґрунтування параметрів вимірювача кількості мо-
лока пропорційного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Михайленко Петро Ми-
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колайович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електри-
фікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — [2008-2179 A] УДК 637.11 

637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 

830. Фабіянська І. В. Розробка технології препаратів лактобацил і їх вико-
ристання для виготовлення сирокопчених ковбас : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Фабіянська Ірина Вален-
тинівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова].  
— Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-2323 A] УДК 637.524:602.4 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

831. Олійник В. Г. Підвищення якості й експлуатаційних властивостей дета-
лей поліграфічного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси поліграф. вир-ва" / Олійник Володимир 
Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2285 A] УДК 655.1 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту. 
Рух вулицями та дорогами 

На ступінь кандидата 
832. Муровський С. П. Оцінка впливу об'єктів автотранспортного комплексу 

на навколишнє природне середовище в умовах гірського рельєфу : (на прикладі  
м. Сімферополь) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
21.06.01 "Екол. безпека" / Муровський Сергій Петрович ; Нац. акад. природоохорон. 
і курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-2281 A] УДК 656.13:502](477.75) 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
833. Андрющенко В. О. Удосконалення процесів експлуатації вагонних парків 

з урахуванням особливостей їх обліку і використання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Андрющенко Вадим Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1824 A] УДК 656.223.2.078 

834. Васильєв О. Л. Удосконалення методів визначення плати операторів 
перевезень за доступ до мережі залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Васильєв Олег 
Леонідович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2008-1595 A] УДК 656.2:338.5 
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835. Волохов В. А. Удосконалення ціноутворення на вантажні залізничні 
перевезення на основі логістичного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волохов Володимир 
Анатолійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1597 A] УДК 656.23.073 

836. Продащук С. М. Удосконалення технології роботи станцій з вантажними 
операціями шляхом оптимізації їх технічного оснащення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Продащук Світлана Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1393 A] УДК 656.225 

837. Прохорченко А. В. Удосконалення роботи пасажирської технічної станції 
на основі технології оперативного регулювання составоутворення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Прохорченко Андрій Володимирович ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2119 A] 

 УДК 656.223.1 
838. Чала О. В. Удосконалення управління якістю продукції промислових 

підприємств залізничного транспорту на основі процесного підходу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Чала Оксана Вікторівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т 
радіоелектрон.]. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-1427 A] УДК 159.98:355.23 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 
839. Акімова О. В. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкер-

ним тоннажем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.01 "Транспорт. системи" / Акімова Ольга Володимирівна ; Одес. нац. мор. ун-т. 
— Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2008-1590 A] 

 УДК 656.611.2.076 
840. Бичков Д. В. Удосконалення і оптимізація схеми кріплення контейнерів 

для підвищення збереження вантажу при перевезенні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Бичков Дмитро Володимирович ; Одес. нац. морська акад. — Одеса, 2008. 
— 18 с. : іл. — Бібліогр.: c. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1905 A]УДК 656.614.3 

841. Купрієнко С. В. Формування програми розвитку матеріально-технічної 
бази морського торговельного порту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Купрієнко Сергій Васильович ; 
Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-1677 A] УДК 656.615.078 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь доктора 
842. Костюченко В. М. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності 

юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
аудит" / Костюченко Валентина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—30 (50 назв). — 100 пр. — [2008-2088 A] УДК 657:334.7 
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На ступінь кандидата 
843. Гавришків І. Р. Облік та контроль доходів і витрат діяльності під-

приємств санаторно-курортного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гавришків Ірина Ро-
манівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 
[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2008-1990 A] УДК 657.44 

844. Дубовая В. В. Облік і контроль витрат основного виробництва машино-
будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дубовая Валентина Володимирівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1730 A] УДК 657.47:621 

845. Мєшко О. І. Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: методика 
та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мєшко Ольга Іванівна ; Держ. акад. статисти-
ки, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 140 пр. — [2008-1762 A] УДК 657:334.012.46 

846. Ошмарін Я. В. Облікове забезпечення амортизаційної політики під-
приємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ошмарін Ярослав Вікторович ; Нац. аграр.  
ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2008-2180 A] УДК 657.372.3 

847. Юрківський О. Й. Управлінський облік виробництва та переробки хмелю 
в хмелегосподарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Юрківський Олександр Йосипович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1359 А] УДК 657.471:631.15 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та 
техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 
848. Лабурцева О. І. Науково-методологічні основи розвитку підприємництва 

в легкій промисловості на засадах маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лабурцева Оле-
на Іванівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 33 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (41 назва). — 100 пр. — [2008-2268 A] УДК 658.8:67 

849. Момот О. І. Економічний механізм управління якістю виробничої діяль-
ності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Момот Олександр Іванович ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Донец. нац. техн. ун-т]. — 
Донецьк, 2008. — 34, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 150 пр. — 
[2008-1568 А] УДК 658.562 

На ступінь кандидата 
850. Андрушко А. М. Ефективність постачальницько-збутової діяльності 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрушко Андрій Мано-
лійович ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2008-1902 A] УДК 658.8:631.11 
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851. Височина М. В. Функціонально-орієнтований підхід до оцінювання ефек-
тивності управління діяльністю машинобудівного підприємства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Височина Марина Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. 
акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-2224 A] УДК 658.5:621 

852. Воронін С. М. Організаційно-економічний механізм управління корпо-
ративним потенціалом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Воронін Сергій Миколайович ; Приазов. 
держ. техн. ун-т, [Донец. ун-т економіки та права]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2008-1558 А] УДК 658.5 

853. Загоруйко В. Л. Прогнозування виробництва на засадах визначення обся-
гів попиту на продукцію підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Загоруйко Віктор Леонтійо-
вич ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Луц. держ. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2008-1644 A] УДК 658.8 

854. Калашніков В. М. Економіко-організаційні особливості розвитку 
роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Калашніков Воло-
димир Миколайович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-1924 A] УДК 658.87:664.66 

855. Кам’янська О. В. Управління трансфером технологій на машинобудівних 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кам’янська Ольга Вікторівна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-2255 A] УДК 658.5:621 

856. Козаченко Л. А. Управління формуванням капіталу виноробних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Козаченко Лілія Анатоліївна ; Півд. філ. "Крим. агро-
технол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Сімферополь, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-2259 A] 

 УДК 658.5:663.2 
857. Кравченко О. С. Управління витратами обігу торговельних підприємств 

на основі компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кравченко Олена Сергіївна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — [2008-2264 A] 

 УДК 658.8 
858. Маказан Є. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств харчової 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Маказан Євгенія Василівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-2273 A] УДК 658.5:664 

859. Назаренко В. В. Підвищення ефективності функціонування промислових 
підприємств на основі управління персоналом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Назаренко 
Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Донец. держ. 
ун-т упр.]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-2107 A] УДК 658.5:331.108 
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860. Ніколаєнко А. О. Удосконалення нормативної бази для вхідного конт-
ролю колісних пар вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Ніколаєнко 
Анна Олександрівна ; Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті, [Укр. акад. 
залізн. трансп. М-ва трансп. та зв'язку України]. — Севастополь, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-1570 А] УДК 658.516:656.2 

861. Ольшанський О. В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств з 
формування роздрібної торговельної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ольшанський 
Олександр Васильович ; Харків. держ .ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2008. — 
17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2008-2029 A] УДК 658.152 

862. Приймак С. В. Діагностика фінансового стану підприємства в системі конт-
ролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Приймак Світлана Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т еко-
номіки та прогнозування НАН України", [Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — 
К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-2177 A] УДК 658.15 

863. Скоробогатова Н. Є. Удосконалення системи оцінки інвестиційних про-
ектів промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Скоробогатова Наталя Євге-
нівна ; Нац. гірн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-2306 A] УДК 658.152 

864. Спіцина Н. М. Інформаційний сервіс у системі управління торговельним 
підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Спіцина Надія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 130 пр. — [2008-2312 A] УДК 658.8:004.73 

865. Шапран О. Є. Діагностика комплексу маркетингу промислового під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Шапран Олена Євгенівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(16 назв). — 110 пр. — [2008-2131 A] УДК 658.8 

866. Шевцова М. Ю. Управління розподілом ресурсів і продукції промис-
лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шевцова Марина Юріївна ; Нац. гірн.  
ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-1620 A] УДК 658 

867. Шумська Г. М. Розвиток організаційних структур маркетингу на про-
мислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шумська Ганна Миколаївна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2008-1357 А] 

 УДК 658.8 

658.6 Товарознавство 

На ступінь кандидата 
868. Мазепа Т. С. Формування асортиментної політики підприємств роздріб-

ної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Мазепа Тетяна Сергіївна ; Харків. держ. ун-т харчуван-
ня та торгівлі. — Х., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-1948 A] УДК 658.628:658.87 
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659 Реклама. Система інформації 

На ступінь кандидата 

869. Ємцева Л. М. Управління ефективністю рекламної діяльності під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Ємцева Людмила Михайлівна ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-1446 А] УДК 659.1:005.336.1 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

66.0 Хімічна технологія 

На ступінь доктора 
870. Маршалок Г. О. Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових 

мономерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.04 
"Технологія продуктів органіч. синтезу" / Маршалок Галина Олексіївна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 
(60 назв). — 100 пр. — [2008-2093 A] УДК 66.095.26 

871. Ульєв Л. М. Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних каналах 
хіміко-технологічного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Ульєв Леонід 
Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 39 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 34—37 (48 назв). — 100 пр. — [2008-1545 A] УДК 66.021 

На ступінь кандидата 
872. Болдирєв С. О. Теоретичні та експериментальні дослідження ефективних 

систем теплообміних апаратів в хіміко-технологічних процесах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 
технології" / Болдирєв Станіслав Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-2173 A] УДК 66.045.1 

873. Пітак І. В. Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в 
роторному вихровому апараті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Пітак Інна Вячесла-
вівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-2113. A] УДК 66.074 

874. Синицька Г. М. Технологія розділення алмазографітової суміші у вироб-
ництві синтетичних алмазів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорган. речовин" / Синицька Ганна Михайлів- 
на ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-2305 A] УДК 66.049.5:666.233 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 
875. Баранович Д. С. Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним 

розкладом натрію тіосульфату в закритій системі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорган. речовин" / Баранович 
Дмитро Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1291 А ~] УДК 661.21 



   

 120 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 
876. Бать Р. Я. Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом 

створення біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
21.06.01 "Екол. безпека" / Бать Роман Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2063 A] 

 УДК 662.638 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 

На ступінь доктора 
877. Гусятинська Н. А. Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хі-

мічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукрист. 
речовин та продуктів бродіння" / Гусятинська Наталія Альфредівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2008. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 
(64 назви). — 150 пр. — [2008-2238 A] УДК 664.1.034 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 
878. Шевчук О. Ю. Удосконалення технології здобних виробів із замороже-

них напівфабрикатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зерн. і хлі-
бопекар. виробів та комбікормів" / Шевчук Олена Юріївна ; Нац. ун-т харч. тех-
нологій. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-1353 А] УДК 664.644 

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів 

665.1/.3 Виробництво олії, жирів, воску, фосфатидів рослинного походження 

На ступінь кандидата 
879. Федорчук-Мороз В. І. Механізм та кінетика екстрагування цільових ком-

понентів з насіння амаранту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. технології" / Федорчук-Мороз Вален-
тина Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 
— Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1344 А] 

 УДК 665.12.061.3 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.9 Промисловість в'яжучих 

На ступінь кандидата 
880. Миргород О. В. Цемент поліфункціонального призначення на основі 

композицій системи CaO—BaO—Al2O3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплавких неметаліч. матеріалів" 
/ Миргород Оксана Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. 
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ун-т", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — 100 пр. — [2008-1388 A] УДК 666.946 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 
Металознавство 

На ступінь кандидата 

881. Шило Л. А. Удосконалення венчурного інвестування металургійних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Шило Лілія Анатоліївна ; Приазов. держ. техн. ун-т. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-1588 А] УДК 669.013:330.322 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

882. Григор’єв С. М. Розробка та удосконалення ресурсозберігаючих тех-
нологій одержання тугоплавких легуючих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольор. металів та спец. 
сплавів" / Григор’єв Станіслав Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (46 назв). — 100 пр. — [2008-2236 A] УДК 669.15 

883. Міщенко В. Г. Технологічні основи керування структурою і властивостя-
ми корозійностійких сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Міщенко Валерій Григорович ; Запоріз. 
нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 
(47 назв). — 100 пр. — [2008-2097 A] УДК 669.15-194 

884. Петренко В. О. Інтенсифікація процесів газодинаміки й масообміну в до-
менній плавці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Петренко Віталій 
Олександрович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2008. — 27 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (44 назви). — 120 пр. — [2008-1611 A] УДК 669.162.28 

На ступінь кандидата 
885. Буждежан А. В. Чорна металургія Донбасу у 50—80-ті рр. ХХ ст. : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Буж-
дежан Артем Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1829 A] УДК 669.1(477.6)“19” 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 
886. Овчаренко В. І. Текстурована наноструктура і властивості тонких хромо-

вих електропокриттів на консервній жерсті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терм. обробка металів" / Овчаренко 
Володимир Іванович ; Нац. металург. акад. України, [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. 
хім.-технол. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-1957 A] УДК 669.268 
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67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

887. Сис В. Б. Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології 
рідинної обробки ниток у пакуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. ви-
робів" / Сис В'ячеслав Борисович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2008. — 48 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 38—44 (52 назви). — 130 пр. — [2008-2194 A] УДК 677.027.45 

На ступінь кандидата 

888. Мельник Л. М. Розробка технології виготовлення в'язаних еластичних 
виробів кулірних переплетень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Мель-
ник Людмила Михайлівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 132 пр. — [2008-2095 A] УДК 677.025 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 
889. Харченко К. С. Модифіковані полімерні композиції на основі епоксидних 

смол для відновлення поверхні архітектурних елементів будівель та споруд : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Харченко Катерина Сергіївна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва 
та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-1892 A] УДК 678.6:72.04 

681 Точна механіка. Автоматика 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь доктора 
890. Бабенко Т. В. Методи і моделі штучного інтелекту в АСУТП керамічного 

виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизація процесів керування" / Бабенко Тетяна Василівна ; Нац. гірн. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (28 назв). — 125 пр. 
— [2008-2138 A] УДК 681.5:666.3/.7 

На ступінь кандидата 
891. Олійник П. Б. Розробка методів та засобів вібраційного моніторингу та 

вібродіагностики газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.01 "Прилади та 
методи вимірювання мех. величин" / Олійник Павло Борисович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-2286 A] УДК 681.518.34:621.643 

892. Щербина О. А. Автоматизація вимірювання напруженості поля : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 
системи" / Щербина Ольга Алімівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1428 A] УДК 681.5 
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893. Якимець Н. В. Методи та програмно-технічні засоби створення відмово-
стійких цифрових систем управління з програмованою логікою з використанням 
генетичних алгоритмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Якимець Наталія Володимирівна ; 
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1364 А] УДК 681.5.09 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. 
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання 

На ступінь кандидата 

894. Осама Радван. Вдосконалення організаційно-технологічних рішень щодо 
відновлювальних робіт на об'єктах міського житлового фонду для умов Сирійської 
Арабської Республіки (САР) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва " / Осама Радван ; 
Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт, [Харків. нац. акад. міського госп-ва]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-1773 A] УДК 69.059.7:728.1(1-21)](569.1) 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 
895. Попруга П. В. Пластифіковані бетонні суміші на основі ГІР-2 для ремон-

ту і відновлення залізобетонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Попруга Петро 
Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ буд. конструкцій Мінре-
гіонбуду України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-2292 A] УДК 691.32 

896. Сторчай Н. С. Газобетон на модифікованому в'яжучому з використанням 
відходів глиноземної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Сторчай Надія Станіславів-
на ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1801 A] УДК 691.327.332 

897. Тимошенко С. А. Удосконалення технології виготовлення огороджуваль-
них залізобетонних конструкцій з покращеними теплотехнічними характеристика-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. 
машини і апарати" / Тимошенко Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і  
архіт. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-2319 A] УДК 691.328.1 

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах 

На ступінь кандидата 
898. Андрєєв О. Ю. Підвищення ефективності роботи централізованих систем 

теплопостачання з використанням комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. тепло-
енергетика" / Андрєєв Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. 
ім. А. М. Підгорного, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2008. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1901 A] УДК 697.34:004 
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7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва 

На ступінь кандидата 
899. Мельник М. Т. Мода в контексті художніх практик ХХ століття : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія й 
історія культури" / Мельник Мирослав Тарасович ; Київ. нац. ун-т культури і мис-
тецтв. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2278 A] 

 УДК 7.036 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь кандидата 
900. Губанов О. В. Композиційно-просторові принципи формування ансамблів 

30—50-х рр. ХХ ст. в історичних центрах міст Донбасу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставр. пам'яток архіт." 
/ Губанов Олексій Володимирович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., 
[Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-1331 А] УДК 711.03(477.6)“19” 

901. Єгоров Ю. І. Принципи архітектурно-ландшафтної організації історичних 
міст України : (на прикладі міста Умань) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. архіт. : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архіт." / Єгоров Юрій 
Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2245 A] УДК 711.4(477.46) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 
902. Богомолов О. Є. Архітектурно-планувальне формування яхтових комп-

лексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. 
будівель і споруд" / Богомолов Олександр Євгенович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 
архіт. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-2065 A] УДК 725.87 

903. Єжов Д. В. Основи формування архітектури водно-розважальних комп-
лексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. 
будівель і споруд" / Єжов Дмитро Валентинович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., 
[Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-2075 A] УДК 725.89 

904. Морадшелех Абдулбахі. Традиції формоутворення в цивільній архітекту-
рі Ірану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 
"Архіт. будівель і споруд" / Морадшелех Абдулбахі ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 130 пр. — [2008-2280 A] УДК 726.2.03 

78 Музика 

На ступінь доктора 
905. Лошков Ю. І. Диригентське оркестрове виконавство в контексті українсь-

кої культури ХVІІІ — ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецт-
вознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Лошков Юрій Іванович ; 
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Харків. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 31—34 (29 назв). — 100 пр. — [2008-2272 A] УДК 781.63(477)“17/18” 

906. Посвалюк В. Т. Шляхи становлення і проблеми розвитку української 
школи виконавства на трубі: історичний, професійно-виконавський, теоретико-
методичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Посвалюк Валерій Терентійович ; НАН України, 
Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2008. 
— 36 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (22 назви). — 100 пр. — [2008-1778 A] УДК 788.1(477) 

На ступінь кандидата 

907. Антонюк І. М. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної му-
зичної академії ім. М. В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Антонюк Ірина Миколаївна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-
сенка. — Львів, 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 120 пр. — 
[2008-1982 A] УДК 781.973:027.54](477.83) 

908. Бордонюк В. І. Стилістика символізму в модифікації фортепіанних жан-
рів прелюдії та етюду в ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бордонюк Воло-
димр Іванович ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2008. — 14 с. 
— Бібліогр.: с. 10—11 (4 назви). — 120 пр. — [2008-1985 A] УДК 786.2.087.4“18/19” 

909. Грабовська О. С. Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва 
Львова в аспекті академічного камерно-ансамблевого музикування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Грабовська Оксана Степанівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. 
— Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 120 пр. — [2008-1994 A] 

 УДК 785.7(477.83) 
910. Задорожний І. З. Простопініє Бокшая-Малинича в контексті української 

ірмолойної традиції : (на матеріалі ірмосів та вибраних співів Літургій) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Задорожний Ігор Зенонович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. 
— Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-1332 А] УДК 783.2(477.87) 

911. Лучанко О. М. Жанр контрабасового концерту в музично-історично- 
му процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. :  
[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лучанко Олег Михайлович ; Львів. нац. муз. акад. 
ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 120 пр. — 
[2008-2016 A] УДК 785.6:787.41 

912. Новакович М. О. Канон українського музичного модернізму в творчості 
Бориса Лятошинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав.: спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Новакович Мирослава Олександрів- 
на ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (4 назви). — 120 пр. — [2008-1334 А] УДК 78.03 

913. Омельченко Т. А. Українські сонати для скрипки та фортепіано 70—90-х рр. 
ХХ ст. : (виконавські проблеми осмислення фактурно-жанрової організації тематиз-
му) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 
"Муз. мистецтво" / Омельченко Тетяна Андріївна ; НАН України, Ін-т мистецтво-
знав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського]. — К. 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с.16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-1880 A] УДК 787.1+786.2].082.2(477) 

914. Присталов І. К. Ліризм як жанрова основа українського оперного співу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец. 17.00.03 "Муз. 
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мистецтво" ] / Присталов Ігор Костянтинович ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Неж-
данової. — Одеса, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2118 A] 

 УДК 782.083(477) 
915. Хань Сяоянь. Символіка двоїчності в партіях оперних співачок-травесті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Хань Сяоянь ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Одес. держ. муз. 
акад. ім. А. В. Нежданової М-ва культури і туризму України]. — Львів, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-2046 A] УДК 78.07 

916. Чеченя К. А. Інструментальна музика в Україні другої половини ХVІ — 
середини ХVІІІ століття і проблеми автентичності у виконавській культурі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія й історія 
культури" / Чеченя Костянтин Анатолійович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 
К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-1940 A] 

 УДК 785.071.2(477)“15/17” 

79 Видовищні мистецтва. Масові розваги. Ігри. Спорт 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

917. Черков Г. А. Проблема правди у сучасному ігровому кінематографі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.04 "Кіно-
мистецтво, телебачення" / Черков Георгій Анатолійович ; НАН України, Ін-т мис-
тецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2008. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1813 A] УДК 791.43.04 

793 Відпочинок та розваги. Особливі свята та урочистості 

На ступінь кандидата 
918. Бойко О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 
"Теорія й історія культури" / Бойко Ольга Степанівна ; Київ. нац. ун-т культури  
і мистецтв. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-1864 A] УДК 793.31:792.83](477) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 
919. Водлозеров В. Є. Ефективність використання інноваційних тренажерів 

локально направленої дії в масовій фізичній культурі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Водлозеров Володимир Єгорович ; Харків. 
держ. акад. фіз. культури, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2008. — 
21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (29 назв). — 100 пр. — [2008-1596 A] УДК 796.022 

920. Дорофєєва Т. І. Оцінка та корекція спеціальної підготовленості юних лиж-
ниць-гонщиць на етапах річного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Дорофєєва Тетяна 
Іванівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 120 пр. — [2008-1601 A] УДК 796.922 

921. Дячук А. М. Початкова підготовка в художній гімнастиці дівчаток 7—9 
років з урахуванням розвитку сприйняття часу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" 



   

 127

/ Дячук Анастасія Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1445 А] 

 УДК 796.412.2-055.25 
922. Марченко С. І. Умови ефективного розвитку рухових здібностей у шко-

лярів молодших класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Марченко Світлана Іванівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-2169 A] УДК 796.011.3-053.5 

923. Паєвський В. В. Спеціальна фізична підготовка курсантів Протиповітря-
ної оборони сухопутних військ Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Паєвський Володимир Валерійович ; Харків. 
держ. акад. фіз. культури. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-2181 A] УДК 796.015.132-057.875 

924. Стасюк Р. М. Оптимізація соціальної адаптації студентів початкових 
курсів засобами фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення" / Стасюк Роман Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури, 
[Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2314 A] УДК 796.011.1:316.61-057.85 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 
925. Труб В. М. Особливості декодування значень лексики і висловлення : (ці-

льові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Труб Володимир Михай-
лович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т укр. мови НАН України]. — К., 2008. — 
30 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (29 назв). — 100 пр. — [2008-1399 A] УДК 81-13 

На ступінь кандидата 
926. Письменна Ю. О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами 

європейського культурного ареалу : (на матеріалі лексики і фразеології української, 
російської, англійської та італійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Письменна Юлія Олександрів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1858 A] УДК 81'1 

811 Мови (природні та штучні) 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 
927. Ніконова В. Г. Концептуальний простір трагічного в п'єсах Шекспіра: 

поетико-когнітивний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ніконова Віра Григорівна ; Київ. нац. лінгв. 
ун-т, [Дніпропетров. ун-т економіки та права]. — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (46 назв). — 100 пр. — [2008-1666 A] УДК 811.111'38 
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На ступінь кандидата 

928. Великорода В. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характерис-
тики евфемізмів в англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Великорода Віра Богданівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-1711 A] УДК 811.111'373.49 

929. Гулідова І. С. Паремійний простір американської поезії ХХ століття: 
лінгвокогнітивний і прагмалінгвістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гулідова Ірина Сергіївна ; 
Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-1639 A] УДК 811.111'373:821.111-1]“19” 

930. Сліпецька В. Д. Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті 
інших терміносистем : (досвід лінгвостатистичного аналізу) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сліпецька 
Віра Дмитрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-1615 A] УДК 811.111'373.46 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 
931. Галицька О. Б. Сучасний німецькомовний науковий дискурс з лінг-

вістичної проблематики: основні характеристики та фреймова організація : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" 
/ Галицька Олена Богуславівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Ук-
раїнки]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-1635 A] УДК 811.112.2'42 

932. Лалаян Н. С. Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом у 
сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Лалаян Наталія Степанівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Київ. нац. 
лінгв. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20 с. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-2014 A] УДК 811.112.2'06'373.7 

933. Подвойська О. В. Термінологія соціальної ринкової економіки в сучасній 
німецькій мові: номінативний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Подвойська Оксана 
Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Одеса, 
2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1964 A] 

 УДК 811.112.2'373 
934. Синьо В. В. Лінгвістичний аналіз німецької фахової мови лісівництва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Синьо Вікторія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ужгород. нац. 
ун-т]. — Ужгород, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2008-1795 A] 

 УДК 811.112.2'373'42:630 

811.124 Латинська мова (латина) 

На ступінь кандидата 
935. Загайська Г. М. Лінгвостилістичні засоби творення поетичних образів в 

одах Горація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.14 "Класич. мови, окремі індоєвроп. мови" / Загайська Галина Михайлівна ; Черні-
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вец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1734 A] УДК 811.124'02'38 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

936. Бабюк В. А. Радіоекологічна термінологія сучасної французької мови: 
структура, семантика, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Бабюк Вікторія Анатоліївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-1863 A] УДК 811.133.1'06-026:615.849 

937. Герасименко О. В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комуніка-
тивних порушень : (на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. 
мови" / Герасименко Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-1911 A] УДК 811.133.1'42'272 

938. Косович О. В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові : 
(на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Косович 
Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1929 A] 

 УДК 811.133.1'06-26'373.611 
939. Старовойтова Х. В. Архетип матері в сучасній французькій драмі: лін-

гвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Старовойтова Христина Володимирівна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-1693 A] УДК 811.133.1'37'42 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 
940. Гріпцов В. І. Структурно-семантичні та прагматичні особливості речень з 

прямою мовою : (на матеріали сучасної іспаномовної художньої прози) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" 
/ Гріпцов Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології]. 
— К., 2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с.18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-1915 A] УДК 811.134.2'367.322 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 
941. Май Лікунь. Російський економічний текст у функціонально-стилістич-

ному та соціолінгвістичному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Май Лікунь ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-1564 А] УДК 811.161.1'42 

942. Олещенко Ю. Р. Російська термінологія матеріалознавства: когнітивний 
та системно-функціональний аспекти вивчення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Олещенко Юлія Ростиславів-
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на ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібілогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-1959 A] УДК 811.161.1'373.46 

943. Потапова Г. М. Морфонологія віддієслівного словотворення : (на мате-
ріалі словотвірних гнізд з вершинами -дієсловами та віддієслівних словотвірних 
зон) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 "Рос. 
мова" / Потапова Галина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
філології. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с.16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-1779 A] УДК 811.161.1'373.611 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 

944. Близнюк О. О. Концепти життя і смерть: лінгвокультурологічний 
аспект : (на матеріалі паремійного фонду української та італійської мов) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і 
типол. мовознав." / Близнюк Олена Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-1707 A] 

 УДК 811.161.2+811.131.1]-115'37 
945. Іванова І. Б. Фразеосемантичне поле "життя/смерть": національні стерео-

типи та їх кореляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Іванова Ірина Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-1739 A] УДК 811.161.2'373.7 

946. Кавера Н. В. Семантична типологія предикатів стану : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кавера На-
талія Вікторівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2008. — 24 с. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2008-1740 A] УДК 811.161.2'37'367 

947. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Концепт життя в українській фраземіці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Донец. 
нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібіліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-1942 A] УДК 811.161.2'373.7 

948. Криськів М. Й. Формування професійного мовлення майбутніх юристів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і 
методика навчання укр. мови" / Криськів Мирослава Йосипівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2008. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1483 A] УДК 811.161.2'276.6:34 

949. Лук’янчук С. В. Епітет у конфесійному стилі сучасної української мови : 
(функціонально-семантичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лук’янчук Світлана Василівна ; НАН 
України, Ін-т укр. мови, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-1657 A] УДК 811.161.2'38 

950. Марченко Т. А. Лексико-семантичні та словотвірні особливості назв 
городніх культур української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Марченко Тетяна Анатоліївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-1658 A] УДК 811.161.2'37 

951. Новикова Ю. М. Семантико-словотвірна структура прізвищ Центральної 
і Східної Донеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Новикова Юлія Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. —  
[2008-2109 A] УДК 811.161.2'373.232.1(477.6) 

952. Присяжнюк О. М. Структура лексико-семантичного поля візуального 
сприйняття в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук: [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Присяжнюк Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-1780 A] УДК 811.161.2'37 

953. Рябініна О. К. Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: 
лінгвістичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Рябініна Олена Костянтинівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-2035 A] УДК 811.161.2'42 

954. Черкез І. Б. Українська мова в епістолярних текстах кінця ХІХ — початку 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Черкез Інна Богданівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-1895 A] УДК 811.161.2'276.11'38 

955. Шебештян Я. М. Сучасна українська літературно-художня зоонімія: 
функції, склад та структура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шебештян Ярослава Михайлівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ужгород. нац. ун-т]. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-1699 A] УДК 811.161.2'373.2 

956. Юрчишин Т. В. Речення узагальненого змісту: структурно-семантичний і 
комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук: [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Юрчишин Тетяна Василівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-1819 A] УДК 811.161.2'367.3 

957. Ярмоленко Г. А. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-
ономасіологічному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ярмоленко Галина Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Одеса, 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-2056 A] УДК 811.161.2’367.622 

811.162.3 Чеська мова 

На ступінь доктора 
958. Архангельська А. М. Ономасіологічна парадигма "чоловік" у чеській та 

українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 
10.02.03 "Слов'ян. мови" ; 10.02.01 "Укр. мова" / Архангельська Алла Мстиславівна ; 
НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. 
славіст. ун-ту]. — К., 2008. — 41 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (31 назва). — 100 пр. — 
[2008-2214 A] УДК 811.162.3+811.161.2]'373.2 

82 Художня література. Літературознавство 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь кандидата 
959. Ворова Т. П. Дилогія В. С. Соловйова "Волхвы" та "Великий Розенкрей-

цер" у соціокультурному контексті епохи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Ворова Тетяна Петрівна ; Дніпро-
петров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1989 A] УДК 821.161.1.09 

960. Криницька Н. І. Фантастичні твори Урсули Ле Гуїн: онтопоетичні 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 
"Л-ра зарубіж. країн" / Криницька Наталія Ігорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1534 A] УДК 821.111(73)-312.9.09 

961. Логвінов І. І. Творчість франкомовних алжирських письменниць А. Дже-
бар і Л. Себбар в аспекті маргінальних явищ літературного процесу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" 
/ Логвінов Ігор Ігорович ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1485 A] УДК 821.133.1.09(65) 

962. Нєвструєва А. О. Поетика імені у творчості Томаса Гарді (уессекський 
цикл романів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Нєвструєва Анастасія Олександрівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-2028 A] УДК 821.111.09 

963. Норець М. В. Новаторство художнього конфлікту в російській психо-
логічній прозі ХІХ сторіччя: еволюція форми : (на матеріалі романів Ф. М. Дос-
тоєвського)  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.01.06 "Теорія л-ри" / Норець Максим Вадимович ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. 
пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2008. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11 (4 назви). — 
100 пр. — [2008-1956 A] УДК 821.161.1-31.09 

964. Федосєєва О. О. Поетика художнього простору в романах Г. Філдінга : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра за-
рубіж. країн" / Федосєєва Олена Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (3 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-2045 A] УДК 821.111.09 

965. Шередека Г. В. Форми вираження авторської свідомості в російській літе-
ратурній казці 30—50-х років ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Шередека Галина Володимирівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-1587 А] УДК 821.161.1-343.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь кандидата 
966. Гавдида Н. І. Творчість Богдана Лепкого: літературно-малярський дис-

курс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 
"Порівнял. літературознав." / Гавдида Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1714 A] 

 УДК 821.161.2.09(092) 
967. Канова Г. О. Феноменологія романтичного еросу : (на матеріалах твор-

чості лейкістів та харківської школи романтиків) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 " Порівнял. літературознав." / Канова 
Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-1605 A] УДК 821.161.2-146.09 

968. Кулініч Т. О. Метафора І. Калинця: інтертекстуальний аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ку-
лініч Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. нац. пед. 
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ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-1754 A] УДК 821.161.2.09(092) 

969. Майборода Н. В. Традиції романтизму у парадигмі українського мо-
дернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 
"Теорія л-ри" / Майборода Наталія Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Приват. вищ. навч. 
закл. "Донец. ін-т соц. освіти"]. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с.15—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-1949 A] УДК 821.161.2-2.09 

970. Миронюк В. М. Поетика прози Марка Черемшини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Миронюк 
Валентина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-1786 A] УДК 821.161.2-32.09(092) 

971. Швець В. С. Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської 
(проблематика і поетика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Швець Володимир Станіславович ; Дніпропетров. нац. ун-т, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1351 А] УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

972. Куштан Д. П. Населення південної частини Лісостепового Подніпров'я за 
доби пізньої бронзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.04 "Археологія" / Куштан Дмитро Павлович ; НАН України, Ін-т археології. — 
К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-1415 A] 

 УДК 903'1(477.4/.5)“6377” 
973. Овчинников Е. В. Трипільське населення Нижнього Поросся (етапи В ІІ 

— С І) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 
"Археологія" / Овчинников Едуард Вікторович ; НАН України, Ін-т археології. — К., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-1423 A] 

 УДК 903'13(477.46)“636” 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь кандидата 
974. Коковський Л. О. Географічний вимір економічної безпеки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та 
соц. географія" / Коковський Любомир Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-1452 А] УДК 911.3:[30+33](477) 

975. Чорненька Н. В. Рекреаційний потенціал геосистем Горган : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. гео-
графія і раціон. використання природ. ресурсів" / Чорненька Надія Василівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-1582 А] УДК 911.2:338.48-44 
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929 Біографічні та подібні дослідження 

На ступінь кандидата 

976. Середенко Ю. В. Творча спадщина А. В. Ніковського як джерело 
дослідження громадсько-політичного та культурного життя України першої третини 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Середенко Юлія Василівна ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. —  
К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — 
[2008-1498 A] УДК 929Ніковський+[930.1:070](477)“19” 

929.7 Нобілітет. Знать. Титул, звання. Дворянство 

На ступінь кандидата 

977. Казначеєва Л. М. Волинське дворянське зібрання (1796—1917): функції, 
структура, участь у системі органів влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Казначеєва Людмила Миколаїв-
на ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2003 A] УДК 929.7(477.82)“1796/1917” 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 

978. Винник Н. М. Український суспільно-політичний рух в Галичині в кінці 
ХІХ — на початку ХХ ст. в українській історіографії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Винник Наталія Мирославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-2223 A] УДК 930.1+329](477.83/.86)“18/19” 

979. Гедін М. С. Громадська, педагогічна та наукова діяльність історика Я. М. Шуль-
гіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Істо-
ріографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Гедін Максим Сергійович ; НАН 
України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1435 А] УДК 930.1:[929Шульгін+001+37](477) 

980. Гончар О. Т. Проблеми історії та культури України в епістолярній 
спадщині М. І. Костомарова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Гончар Ольга 
Трохимівна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2153 A] УДК 930.1(477):82-6(092) 

981. Кангієва Е. М. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній 
періодиці кримськотатарської діаспори (1888—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Кангієва Едіє Меметівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—
18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2256 A] 

 УДК 930.1:[94+39](477.75):070.15(65)-054.7“1888/1991” 
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982. Кузьменко А. В. Проблематика досліджень з історії України (кінець 
ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Кузь-
менко Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — К., 2008. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (11 назв). та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1872 A] УДК 930.1(477)“17/18” 

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь кандидата 

983. Тарасенко І. Ю. "Wоjna domowa" польського хроніста С. Твардовського 
як історичне джерело та пам'ятка історичної думки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Тарасенко Інна Юріївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2008-2317 A] УДК 930.2:821.162.1-84.09 

984. Філас В. М. "Журнал Министерства государственных имуществ" як дже-
рело з соціально-економічної історії Південної України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Філас Віктор Миколайович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріж- 
жя, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-2324 A] УДК 930.2:94(477.5) 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

985. Кондратенко О. Ю. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення 
розвитку української академічної історичної науки (1944—1956) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Кондратенко Олег Юрійович ; Держ. ком. архівів України, 
Укр. НДІ архів. справи та документознав., [Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. 
— К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-1649 A] УДК 930.25:94(477)“1944/1956” 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь доктора 
986. Щедрін А. Т. Культурологічно-релігієзнавчі виміри "вторинної" міфо-

творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : спец. 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Щедрін Анатолій Трофимович ; Харків. держ. 
акад. культури. — Х., 2008. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — [2008-2209 A] 

 УДК 930.85:130.2 

94 Всесвітня історія 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 
987. Мартинов А. Ю. Соціально-економічний і політичний розвиток об'єдна-

ної Німеччини (1990—2005 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
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наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мартинов Андрій Юрійович ; НАН Украї-
ни, Ін-т історії України. — К., 2008. — 26 с. — Бібліогр.: с. 22—24 (29 назв). — 100 пр. 
— [2008-1566 А] УДК 94(430)“1990/2005” 

На ступінь кандидата 

988. Валігурська І. Ю. Реставрація династичної форми правління в країнах 
Європи в ХVІІ—ХХ століттях як соціально-політична та історіософська проблема : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Валігурська Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джере-
лознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-2102 A] УДК 94:321.727](4)“16/19” 
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демократії в контексті ліберальної трансформації західного суспільства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 
політ. науки" / Голоперов Вадим Віталійович ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Пет-
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На ступінь доктора 
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ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 "Історія 
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Федьковича, [Кам'янець-Поділ. держ. ун-т]. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
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— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-1745 A]УДК 94(477)(092) 

998. Клок В. І. Суспільно-політичне становище польського населення Східної 
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[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Клок Василь Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2008-1845 A] 

 УДК 94()(477.83/.86)“1918/1923” 
999. Костюк В. В. Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла 

Павлика (1874—1915 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Костюк Володимир Володимирович ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-1650 A] УДК 94(477)“1874/1915” 

1000. Огієнко В. І. Діяльність українських націонал-комуністів (1918— 
1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Огієнко Віталій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2008. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. —  
[2008-1460 А] УДК 94(477)“1918/1920” 

1001. Сич О. М. Степан Ленкавський в історії організації українських націо-
налістів (1929—1977 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сич Олександр Максимович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-1887 A] УДК 94(477.8)“1929/1977”(092) 

1002. Чугуй Т. О. Товариства "Просвіта" на Харківщині в ХХ — на початку 
ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Чугуй Тарас Олексійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-2129 A] УДК 94:061.22](477.54-25)“19/20” 

1003. Шарібжанов Р. В. Національні меншини Харкова в 20—30-ті рр. ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Украї-
ни" / Шарібжанов Рінат Вялійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-1619 A] 

 УДК 94:323.15](477.54-25)"19" 
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 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 
їхніх творів. 
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Жижко О. А. 340 
Житарюк В. І. 76 
Журавель Я. В. 241 
Загайська Г. М. 935 
Загоруйко В. Л. 853 
Задорожна М. І. 305 
Задорожний І. З. 910 
Заєць Ю. М. 644 
Заїка М. В. 587 
Зайцев О. В. 741 
Замойська К. В. 800 
Запевалов О. С. 491 
Затенацький Д. В. 263 
Захарченко О. М. 781 
Захожай К. В. 100 
Зейдо Фірас Мазен 562 
Зелена О. Я. 117 
Зелененька Л. І. 588 
Зіновчук Н. В. 180 
Змерзлий Б. В. 323 
Зомчак Л. М. 175 
Зосим В. А. 613 
Зряхов М. С. 727 
Зубенко В. О. 25 
Зубкова О. І. 403 
Зуброва О. А. 341 
Зязюн Л. І. 324 
Іваненко І. А. 215 
Іваненко Т. Я. 815 
Іваницький В. П. 454 
Іванова І. Б. 945 
Іванова О. В. 374 
Іванцюра О. В. 26 
Івон О. І. 445 
Ігнатова Т. Б. 614 
Ізбаш К. С. 242 
Ізуїта П. О. 299 
Іконописцева Н. А. 686 

Ільїна О. І. 687 
Ільченко О. В. 563 
Імбер В. І. 375 
Іоаникій  
Галятовський (97) 
Іяд Фахід Хурані 688 
Кабанов О. М. 730 
Кавера Н. В. 946 
Кавценюк Н. А. 219 
Казначеєва Л. М. 977 
Калакура О. Я. 123 
Калашніков В. М. 854 
Каленіченко О. В. 546 
Калинець І. (968) 
Калюжний О. О. 398 
Кам’янська О. В. 855 
Кангієва Е. М. 981 
Канова Г. О. 967 
Капарулін І. С. 704 
Капіруліна С. Л. 352 
Капосльоз Г. В. 77 
Карабут Л. В. 264 
Карнаух Т. М. 286 
Карпенко О. Г. 367 
Карсавін Л. П. (94) 
Картель В. М. 689 
Касаткін Ю. О. 448 
Кашаєв В. В. 742 
Кваченюк А. М. 632 
Кириченко О. В. 553 
Кичкирук О. Ю. 472 
Кілінська К. Й. 388 
Кіношенко Д. К. 13 
Клименко І. І. 809 
Клименко Л. В. 190 
Клименко Н. Г. 306 
Климова І. Г. 27 
Клімов П. М. 792 
Кліх Л. В. 507 
Кліш А. Б. 997 
Клок В. І. 998 
Кньовець М. М. 710 
Кобець А. О. 28 
Кобзар Н. П. 564 
Ковальська Л. А. 790 
Ковальчук Н. В. 191 
Ковальчук Н. П. 353 
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Ковальчук О. М. 752 
Ковальчук Р. А. 738 
Ковбаса Ю. П. 265 
Ковтун І. В. 721 
Когут Я. М. 243 
Козаченко Л. А. 856 
Козловський Ю. К. 589 
Козуб О. О. 106 
Коковський Л. О. 974 
Колеснікова І. В. 376 
Колов Г. Б. 649 
Коломієць А. М. 339 
Коломієць В. М. 29 
Колупаєв Ю. Є. 517 
Кондратенко О. Ю. 985 
Кондратова Л. Г. 342 
Кондрахін П. В. 768 
Коноварт О. В. 547 
Кононенко О. С. 404 
Конончук М. В. 118 
Коносевич Ю. Б. 801 
Константа О. В. 244 
Константиненко Л. А. 533 
Корепанов О. С. 101 
Коритнікова Н. В. 112 
Корнієнко А. В. 363 
Корсак А. В. 657 
Коршунов В. О. 121 
Косач Н. І. 42 
Косач Т. М. 94 
Косович О. В. 938 
Костильова О. В. 457 
Костогриз Н. М. 422 
Костомаров М. І. (980) 
Костюк В. В. 999 
Костюк Л. Б. 52 
Костюк О. Д. 828 
Костюченко В. М. 842 
Кот О. В. 210 
Котляров С. Л. 211 
Котовська О. П. 53 
Котусенко В. В. 54 
Котюк І. І. 258 
Кочубінська Є. А. 397 
Кошевський Ю. І. 650 
Кошова І. В. 108 
Кравченко О. С. 857 

Кравченко Ю. М. 55 
Кравчук І. М. 377 
Кравчук Н. І. 192 
Красницька А. В. 266 
Краснобаєва- 
Чорна Ж. В. 947 
Красюк І. В. 645 
Крат В. І. 284 
Креневич А. П. 405 
Кривенда А. А. 521 
Кривобок С. В. 287 
Криницька Н. І. 960 
Криськів М. Й. 948 
Крисюк Ю. П. 224 
Круглікова В. В. 307 
Крупнова Л. В. 245 
Крутько Є. М. 615 
Кряжев П. В. 378 
Крячко В. Г. 193 
Кудласевич О. М. 144 
Кудрявцева М. С. 716 
Кужда І. М. 671 
Кузнецов М. М. 785 
Кузнєцова О. В. 267 
Кузьменко А. В. 982 
Кузьомін О. Я. 3 
Кузярін О. Т. 522 
Кулініч Т. О. 968 
Куліш О. А. 176 
Купіна Л. Ф. 300 
Купрієнко С. В. 841 
Куревіна І. О. 220 
Куркіна С. В. 332 
Кухар В. І. 281 
Кухтенков Ю. М. 712 
Кухто О. П. 616 
Кучерявенко Л. В. 109 
Куштан Д. П. 972 
Лабурцева О. І. 848 
Лагутов Ю. Е. 308 
Лазаренко О. М. 580 
Лакіш С. М. 216 
Лалаян Н. С. 932 
Ларченко В. В. 56 
Латковська Т. А. 291 
Ле Гуїн У. (960) 
Лебединець Т. М. 379 

Левицький В. В. 30 
Левченко Т. В. 575 
Лелюшок С. О. 469 
Ленкавський С. (1001) 
Лепкий Б. (966) 
Лесков В. О. 320 
Лесняк В. Ю. 119 
Лещук Я. Л. 617 
Лєщук І. В. 753 
Липинський В. (120) 
Лис Н. М. 810 
Лисак Н. В. 14 
Лисакова І. В. 380 
Лисенко В. В. 793 
Лисенко С. А. 343 
Лисик В. М. 233 
Лиськова Л. М. 145 
Лишенко М. О. 194 
Лівощенко Є. М. 822 
Ліскіна І. В. 599 
Лісова О. С. 78 
Літвінова Л. В. 565 
Логвінов І. І. 961 
Лонська О. П. 566 
Лопін Є. Б. 552 
Лосєва Є. О. 827 
Лотоцький Ю. Л. 462 
Лошков Ю. І. 905 
Лук’янченко О. О. 155 
Лук’янчук С. В. 949 
Лучанко О. М. 911 
Любашенко О. В. 368 
Любченко П. М. 237 
Лятошинський Б. (912) 
Маглатюк Л. А. 701 
Мазепа Т. С. 868 
Мазін В. М. 344 
Мазур І. М. 31 
Мазур О. Є. 508 
Май Лікунь 941 
Майборода Н. В. 969 
Маказан Є. В. 858 
Макаренкова А. А. 430 
Макарчук О. В. 746 
Макеєв С. С. 653 
Маклюк О. І. 804 
Макогон В. В. 493 
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Максименко А. П. 369 
Мала Т. В. 381 
Малакєєва- 
Чебанюк І. В. 823 
Маланчук Н. І. 463 
Маланчук П. М. 268 
Мальцев Д. В. 548 
Мамчур Р. М. 32 
Мандрик В. О. 391 
Манжура О. П. 690 
Манойло Н. Г. 57 
Мараєва В. В. 318 
Маркевич К. Г. 646 
Маркович І. Г. 658 
Мартиненко Т. В. 590 
Мартинов А. Ю. 987 
Мартинюк Г. В. 473 
Мартинюк О. М. 816 
Маруха М. В. 769 
Марченко В. В. 423, 725 
Марченко С. І. 922 
Марченко Т. А. 950 
Маршалок Г. О. 870 
Маслов В. О. 439 
Матюнін Д. А. 441 
Мацокін В. В. 246 
Маяцька О. В. 635 
Медведєва О. Р. 382 
Медвідь І. М. 406 
Мединець К. С. 407 
Мейтус В. Ю. 412 
Мельник А. І. 383 
Мельник Л. М. 888 
Мельник М. Т. 899 
Мельниченко С. В. 618 
Мельничук Г. М. 604 
Менделєва О. В. 107 
Меньшиков О. В. 458 
Мєшко О. І. 845 
Микитюк М. А. 309 
Минів Р. М. 794 
Миргород О. В. 880 
Миронюк В. М. 970 
Миронюк І. С. 638 
Мирошніченко Н. О. 333 
Михайленко П. М. 829 
Мігай Н. Б. 705 

Мігенько Б. О. 619 
Міміношвілі А. О. 620 
Мірошниченко Д. О. 509 
Мішин М. Ю. 576 
Мішура В. Б. 33 
Міщенко В. Г. 883 
Міщенко М. І. 440 
Міщенко С. Г. 136 
Мовчан М. М. 58 
Мокій О. А. 221 
Момот В. М. 247 
Момот О. І. 849 
Морадшелех  
Абдулбахі 904 
Моргулець О. Б. 34 
Мордас І. В. 146 
Мордовцева Н. В. 354 
Мороз Л. В. 345 
Морщенок Т. С. 35 
Московко Г. С. 666 
Мотузюк І. М. 691 
Мунасипова- 
Мотяш І. А. 534 
Муравенко Н. Ю. 90 
Муровський С. П. 832 
Мущинська Н. Ю. 161 
Мягкохліб К. Б. 442 
Набока Л. В. 310 
Навроцька Ю. В. 296 
Назаренко В. В. 859 
Назарова І. А. 15 
Назарук О. (117) 
Нгуєн В’єт Зунг 734 
Неєлова О. В. 692 
Нечипоренко В. І. 322 
Нєвструєва А. О. 962 
Нікітчин О. М. 1 
Ніковський А. В. (976) 
Нікогосян О. О. 133 
Ніколаєнко А. О. 860 
Ніколаєнко Т. Б. 269 
Ніконова В. Г. 927 
Нічик О. В. 79 
Новак В. В. 311 
Новакович М. О. 912 
Новикова Ю. М. 951 
Новікова К. Ю. 416 

Норець М. В. 963 
Нощенко Г. В. 476 
Нурмухаметов Т. М. 731 
Оборський О. П. 130 
Овчаренко В. І. 886 
Овчаренко С. В. 693 
Овчинников Е. В. 973 
Огаренко Т. О. 110 
Огієнко В. І. 1000 
Олар О. І. 434 
Олейнікова С. С. 207 
Олещенко Ю. Р. 942 
Олійник В. Г. 831 
Олійник П. Б. 891 
Олійник Я. В. 639 
Ольшанський О. В. 861 
Омельченко С. О. 325 
Омельченко Т. А. 913 
Омері І. Д. 535 
Онупрієнко А. М. 225 
Орел М. Г. 312 
Орлова Н. О. 437 
Осадець В. С. 621 
Осама Радван 894 
Осмоловський О. І. 16 
Островська Л. А. 297 
Откович К. В. 59 
Охотник К. К. 770 
Ошмарін Я. В. 846 
П’яткова Н. П. 36 
Пабат О. В. 248 
Павлик М. (999) 
Павлій О. О. 466 
Павліков А. М. 776 
Павлов Д. О. 17 
Павлов С. В. 556 
Падерін І. Д. 20 
Паєвський В. В. 923 
Пальчук П. М. 212 
Панасенко О. С. 824 
Панзо А. О. М. 577 
Панкова Л. О. 60 
Панова Н. С. 313 
Панченко С. І. 795 
Папазова А. В. 96 
Парасюк В. М. 226 
Пасічник С. М. 647 
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Пастернак Х. І. 796 
Пасько І. В. 722 
Пасько К. М. 334 
Пашков С. М. 270 
Пащенко В. М. 640 
Перетяга Л. Є. 335 
Перунський В. П. 622 
Петренко В. А. 591 
Петренко В. О. 884 
Петренко Ю. А. 761 
Петров О. В. 782 
Петрушко І. А. 510 
Печеранський І. П. 61 
Пилипенко А. І. 417 
Письменна Ю. О. 926 
Пишний А. Г. 293 
Пінчук І. О. 147 
Пітак І. В. 873 
Піщиков В. А. 570 
Поворозник О. М. 449 
Повстяной В. М. 485 
Подвойська О. В. 933 
Подолян А. О. 431 
Поживатенко В. В. 477 
Поклонський А. С. 249 
Поліщук П. І. 702 
Польовський А. М. 789 
Пономаренко О. В. 825 
Попелюшко Р. П. 80 
Попов О. В. 18 
Попов С. В. 786 
Попрас В. О. 271 
Попруга П. В. 895 
Посвалюк В. Т. 906 
Потапова Г. М. 943 
Потриваєв А. І. 195 
Поцюрко О. Ю. 62 
Пошехонов О. С. 602 
Приваліхін С. М. 502 
Приймак С. В. 862 
Присталов І. К. 914 
Присяжнюк О. М. 952 
Приходько Т. П. 549 
Пришляк О. Ю. 384 
Проданова І. І. 196 
Продащук С. М. 836 
Проняєв Д. В. 544 

Прохоренко Є. Я. 105 
Прохорова О. О. 346 
Прохорченко А. В. 837 
Процик Т. В. 177 
Пугачова А. Ю. 523 
Пугачова М. В. 99 
Пушак Г. І. 162 
Пушик П. В. 93 
Радько В. І. 797 
Рауцкіс П. А. 623 
Рашківський В. П. 747 
Ребенок А. В. 37 
Ревунова Л. Г. 819 
Редькін Р. Г. 567 
Резнік Н. М. 178 
Резніченко Н. О. 355 
Рей М. Р. 754 
Решетняк О. В. 624 
Рєзнік В. В. 120 
Ржесік К. А. 735 
Рибакова Т. О. 197 
Рибалко Р. І. 755 
Рибальченко В. Ф. 605 
Рибінська Ю. А. 365 
Рижков А. О. 717 
Рогатинська Н. З. 272 
Рогова О. О. 503 
Роговий А. В. 168 
Романова А. С. 227 
Романченко Ю. О. 198 
Ромашкін С. В. 228 
Ростун М. Й. 464 
Рубанець О. М. 88 
Рубльова О. І. 764 
Руденко В. В. 443 
Рудчик А. А. 452 
Рузіна М. В. 494 
Рябич О. М. 392 
Рябініна О. К. 953 
Сав’як О. В. 252 
Савельєв О. С. 250 
Савченко А. С. 444 
Савченко В. А. 251 
Савченко О. В. 554 
Савченко С. П. 811 
Сагайдак Р. А. 798 
Саган В. В. 438 

Садляк О. В. 578 
Саєнко А. А. 169 
Сазонова Ю. В. 495 
Салащенко Г. М. 356 
Сало В. І. 234 
Самотугіна Ю. С. 743 
Самсоненко О. О. 736 
Сахнюк Н. В. 744 
Свєтлова Г. Р. 321 
Свіденська Г. М. 81 
Себбар Л. (961) 
Секер Т. М. 659 
Семенюта М. Ф. 409 
Семеренко Л. А. 592 
Семінська Н. В. 427 
Семченко О. А. 113 
Семчук Л. В. 771 
Сеньовська Н. Л. 347 
Сербій Є. К. 802 
Сербін О. О. 45 
Сергєєв П. В. 774 
Середенко Ю. В. 976 
Симоненко О. Ю. 737 
Синєгубов О. В. 288 
Синицька Г. М. 874 
Синьо В. В. 934 
Синявська О. Ю. 253 
Сирятська Т. О. 82 
Сис В. Б. 887 
Ситнік С. В. 511 
Сич О. М. 1001 
Сівак І. М. 803 
Сікалова О. В. 812 
Сімбірцева К. Ю. 651 
Сімонов К. К. 408 
Сіненко Д. В. 336 
Сіненко О. О. 337 
Сірант М. М. 235 
Скалига О. С. 813 
Скиба К. М. 338 
Скиба М. В. 314 
Скоробогатова Н. Є. 863 
Скотний П. В. 163 
Скулімовський Р. Л. 315 
Слинько В. Є. 718 
Сліпецька В. Д. 930 
Слободян І. А. 148 
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Слободян М. В. 410 
Слободян С. Я. 411 
Слюсар В. М. 63 
Слюсаренко О. С. 64 
Смолюк В. Л. 152 
Соболєва Т. О. 38 
Собченко Т. М. 357 
Соловйов А. Л. 446 
Соловйов В. С. (959) 
Соломаха І. Г. 97 
Солоха П. Г. 478 
Сопельняк В. П. 625 
Сотська Г. І. 348 
Софронов Д. С. 479 
Співак А. О. 706 
Спіцина Н. М. 864 
Сталовєрова Г. В. 126 
Станіславик О. В. 39 
Старицька- 
Черняхівська Л. (971) 
Старіш О. Г. 238 
Старовойтова Х. В. 939 
Стасик О. Г. 512 
Стасюк Р. М. 924 
Стахів М. П. 524 
Стаценко- 
Сургучова І. С. 254 
Степанова Н. М. 641 
Стеценко О. В. 213 
Стешенко А. С. 65 
Столипін П. А. (990) 
Сторчай Н. С. 896 
Странішевська О. П. 818 
Стрєлков В. Б. 756 
Стригунова М. М. 44 
Стрілюк О. Б. 990 
Студинський К. (997) 
Субботіна І. В. 102 
Сумароков О. М. 527 
Сухов О. А. 497 
Сьомічев А. В. 745 
Тарасенко І. Ю. 983 
Тарасенко О. В. 719 
Тарасенко О. С. 164 
Тарасишина О. М. 229 
Тарасовська Е. В. 694 
Тарнавська Т. В. 787 

Тацій Л. В. 298 
Твардовський С. (983) 
Теленик М. М. 695 
Терехов С. В. 455 
Тертишний А. П. 525 
Тєлєжинський І. О. 424 
Тимошенко С. А. 897 
Тихомиров П. В. (61) 
Тихонов В. А. 724 
Тімухін Є. В. 480 
Тіунова О. В. 83 
Ткач С. В. 703 
Ткаченко Г. І. 765 
Ткачишина О. Р. 111 
Ткачова О. М. 499 
Ткачук І. А. 40 
Токарчук Т. В. 418 
Толмачова Н. А. 486 
Тома (Фома)  
Аквінський (54) 
Томашевська О. Я. 606 
Третьякова І. С. 222 
Тріпульський Г. Я. 289 
Труб В. М. 925 
Трушенко О. С. 550 
Туболець І. І. 199 
Тукаленко Є. В. 536 
Турченко О. Г. 236 
Турчин В. І. 636 
Убогов С. Г. 568 
Удіна О. М. 358 
Узунова О. В. 273 
Ульєв Л. М. 871 
Ульянченко О. В. 791 
Уманець М. М. 672 
Устінова А. Ф. 814 
Ушенко Є. Г. 435 
Фабіянська І. В. 830 
Фарук Ісса Саїд  
Ашур 673 
Феджага І. В. 626 
Федорчук- 
Мороз В. І. 879 
Федосєєва О. О. 964 
Фігура Л. А. 496 
Філас В. М. 984 
Філдінг Г. (964) 

Філоненко Р. Ю. 131 
Фіщенко Я. В. 652 
Фоломіна С. А. 255 
Фомичов В. В. 775 
Фомін В. В. 492 
Франко І. Я. (93) 
Фур’єр І. А. 91 
Футорна О. А. 526 
Хай М. Й. 387 
Халимон С. І. 274 
Халіль Ахмад  
Халіль Абу Сара 696 
Халімон Т. М. 200 
Ханча Ф. О. 697 
Хань Сяоянь 915 
Харченко В. А. 201 
Харченко В. Ф. 779 
Харченко К. С. 889 
Харьковщенко Ю. Є. 98 
Хижняк В. В. 230 
Хилюк С. В. 275 
Хімко А. М. 711 
Хоменко В. М. 593 
Хоменко С. В. 385 
Хорєв О. М. 713 
Хорошун В. В. 419 
Хорсун А. Т. 594 
Хотиненко О. М. 805 
Хромих Н. О. 500 
Худоба О. В. 316 
Хуртенко О. В. 84 
Царькова Ю. В. 393 
Царьов Ю. О. 85 
Цикалова В. М. 487 
Цуркан І. М. 41 
Чала О. В. 838 
Чапух Е. У. 294 
Чевичалова Ж. В. 282 
Чеканова Т. Д. 317 
Череватенко О. М. 202 
Черемшина М. (970) 
Черенько Т. М. 654 
Черепанська І. Ю. 748 
Черепенко І. В. 627 
Черкез І. Б. 954 
Черков Г. А. 917 
Чернецький О. Л. 256 
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Черник П. П. 132 
Черних О. Д. 762 
Чернобровий В. В. 628 
Чернова Т. Л. 394 
Черняк Н. П. 276 
Чеченя К. А. 916 
Чикаленко Є. (994) 
Чикурлій С. О. 257 
Чмир І. О. 4 
Чорненька Н. В. 975 
Чорний Д. М. 992 
Чорноморденко І. В. 89 
Чуба І. В. 19 
Чувасова Н. О. 359 
Чугуй Т. О. 1002 
Чудіна Н. В. 66 
Чудний О. Ю. 757 
Чуйкова О. В. 103 
Чумак С. А. 667 
Чумакова Ю. Г. 607 
Чупахіна Т. О. 488 
Шабатура Ю. В. 5 
Шавкун І. Г. 49 
Шадріна Н. М. 674 
Шайтанова О. М. 489 
Шайтуро О. В. 595 
Шакура О. О. 149 
Шалькова М. Ю. 698 
Шама Н. П. 290 
Шаповалова Л. В. 69 
Шапран О. Є. 865 
Шарібжанов Р. В. 1003 

Шаров П. Ю. 425 
Шатохіна Н. В. 420 
Швець В. С. 971 
Швець О. В. 490 
Шворак В. Г. 772 
Шебештян Я. М. 955 
Шевцова М. Ю. 866 
Шевченко О. М. 629 
Шевченко О. О. 150 
Шевченко Т. Ю. 777 
Шевчук О. Ю. 878 
Шекспір У. (927) 
Шепель О. А. 537 
Шередека Г. В. 965 
Шило Л. А. 881 
Шиманович І. В. 349 
Шиш Н. В. 569 
Шишкін М. А. 630 
Шишко А. В. 386 
Шиян Д. С. 277 
Шкляр С. П. 600 
Шкумбатюк Р. С. 470 
Шмалій О. Ю. 421 
Шмиголь Ю. В. 799 
Шорікова Д. В. 596 
Шпатенко С. А. 67 
Шпітун І. І. 68 
Шубін О. О. 203 
Шульга В. М. 204 
Шульгін Я. М. (979) 
Шумар Н. Л. 179 
Шумська Г. М. 867 

Шут А. М. 513 
Шутова Н. А. 579 
Щедрін А. Т. 986 
Щербина І. В. 465 
Щербина О. А. 892 
Щербінін В. І. 429 
Юлдашев О. Х. 279 
Юрківський О. Й. 847 
Юркова Т. Ф. 360 
Юрчик О. М. 699 
Юрчишин О. Я. 758 
Юрчишин Т. В. 956 
Юсипчук У. В. 597 
Юхновський О. Ю. 598 
Яблоновська- 
Грищенко Є. Д. 538 
Яблочкова К. С. 453 
Яблочкова Н. В. 481 
Ягольник С. Г. 395 
Якимець Н. В. 893 
Якімець Т. І. 278 
Якунич А. М. 669 
Яневський Д. Б. 993 
Яновська Т. А. 86 
Яремко Ю. І. 165 
Ярмоленко Г. А. 957 
Ярошенко Т. О. 46 
Ярощук Л. Г. 361 
Яценко В. О. 773 
Яценко С. В. 806 
Яцко Л. Л. 788 
Яцюк Н. О. 87 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 
 екологія 394, 832 
 етнографія 981 
 історія 981 
 нафтогаз. пром-сть 394 
Азербайджан 
 економіка 205 
 енергетика 205 
Білий Черемош, р. 
 літологія 496 

Велика Британія 
 виховання 329 
 історія 126 
 колонізація 126 
Волинська обл. 
 історія 977 
 флора 521 
Галичина 
 історія 978 
Горгани, гори 
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 географія 975 
 туризм 975 
Дніпровсько-Донецька западина 
 геологія 493 
Дніпропетровська обл. 
 соціологія  109 
Донбас 
 архітектура 900 
 вища освіта 377 
 історія 790 
 палеонтологія 497 
 сіл. госп-во 790 
 чор. металургія 885 
Донецька обл. 
 мовознавство 951 
Європа 
 історія 988 
Європейський Союз 
 міжнар. право 235 
 право 234, 236 
Житомир 
 фауна 533 
Західна Європа 
 історія 989 
 політ. рухи 989 
Західна Україна 
 рослинництво 816 
Західний Буг, р. 
 флора 522 
Івано-Франківська обл. 
 туризм 208 
Іран 
 архітектура 904 
Іспанія 
 політ. влада 119 
Карпато-Подільський регіон 
 екологія 388 
Карпатський біосфер. заповідник 
 екологія 393 
Київ 
 вища освіта 146, 372 
 гігієна 551 
 економіка 146 
 історія 372 
Країни Балтії 
 зовніш. політика 128 

Країни Європейського Союзу 
 держ. адм. упр. 308 
 зовніш. політика 128 
Країни Західної Європи 
 вища освіта 378 
Країни Східної Азії 
 міжнар. екон. відносини 214 
 фінанси 214 
Країни Східної Європи 
 міжнар. екон. відносини 217 
 фонд. ринок 211 
Країни Центральної Європи 
 міжнар. екон. відносини 217 
 фонд. ринок 211 
Країни Центрально-Східної Європи 
 глобалізація 218 
 економіка 218 
Криворізький р-н, Дніпропетров. обл. 
 соціологія 109 
Лівобережна Україна 
 історія 992 
Львів 
 бібліотекознавство 907 
 історія 95 
 музика 907, 909 
 реліг. навч. закл. 95 
Львівська обл. 
 АПК 26 
 держ. адм. упр. 316 
 медицина 316 
 молоч. вир-во 796 
 птахівництво 26 
Мексика 
 вища освіта 340 
Нижнє Поросся 
 археологія 973 
Німеччина 
 вища освіта 384 
 історія 987 
 кримін. право 251 
 міжнар. відносини 129 
Передкарпаття  
 землеробство 810 
Південна Україна 
 агротехніка 807 
 виноградарство 818 
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 ґрунтознавство 805 
 економіка 185 
 зерн. госп-во 185 
 історія 984 
 рослинництво 807 
Північна Україна 
 добрива 817 
 рослинництво 817 
Північний лівобереж. геоботан. округ 
 флора 525 
Подніпров'я 
 археологія 972 
Полісся 
 добрива 819 
 овочівництво 819 
Полтавська обл. 
 екологія 799 
 сіл. госп-во 799 
Понто-Каспійський регіон 
 фауна 534 
Придніпров'я 
 екологія 500 
Російська імперія 
 історія 996 
Росія 
 міжнар. відносини 131 
 право 240 
Самара, р. 
 екологія 770 
Сирія 
 житл. буд-во 894 
Сімферополь 
 автомоб. трансп. 832 
 екологія 832 
Східна Галичина 
 історія 998 
США 
 глобалізація 130 
Таджикистан 
 соціологія 67 
 філософія 67 
Україна  
 захист рослин 814 
 землеробство 813 
 аграр. ринок 101 
 адм. право 247, 249, 256 

 архівознавство 985 
 банк. справа 171, 291, 293 
 бібліотекознавство 45 
 бюджет 100 
 вибори 113 
 вища освіта 44 
 військ. історія 318 
 військ. служба 85 
 географія 974 
 геополітика 132 
 госп. право 281 
 демографія 102 
 держ. адм. упр. 308-09, 311-14 
 держ. борги 174 
 держ. упр. 207 
 екологія 388, 527 
 екон. безпека 206, 974 
 екон. наука 144, 146 
 економіка 139-40, 142, 149, 174, 216,  
  314, 418 
 електрокомунікації 1 
 енергетика 206 
 етнологія 52 
 етнополітика 123 
 європ. інтегр. 131, 145, 221 
 житл. право 285 
 Збройні сили 923 
 інвестиції 216 
 інновації 38, 145, 149 
 іст. наука 985 
 історіографія 978 
 історія 123, 976, 980, 982, 991, 993,  
  995, 1000 
 книговидання 142 
 конституц. право 252, 257 
 країнознавство 991 
 кримін. право 251, 261, 264, 268,  
  271, 273, 275, 278 
 культура 905, 916, 976, 980 
 ліцензування 212 
 математика 418 
 медицина 636 
 міжнар. відносини 131 
 міжнар. екон. відносини 220-21 
 мовознавство 953 
 музика 905-06, 910, 912-14, 916 
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 наука 1 
 оподаткування 292 
 освіта 179, 362 
 охорона природи 140 
 педагогіка 343 
 підприємництво 144 
 політ. культура 118, 134 
 право 229, 232, 236, 240, 242, 245-46,  
  253-54 
 преса 953 
 психологія 85 
 релігієзнавство 98 
 родовища корис. копалин 495 
 рослинництво 812 
 селекція 812 
 сертифікація 207 
 соц. забезп. 321 
 соціологія 67 
 статистика 100-01 
 торгівля 212 
 труд. міграція 220 
 труд. право 300 
 туризм 209 
 фармакологія 559 
 фармац. вир-во 38 
 фауна 527-28, 530, 535, 538 
 фіз. культура 923 
 філософія 48, 52-53, 55, 59-60,  
  64-65, 67 
 фін. право 291-94 
 фінанси 179 
 флора 523, 526, 559 
 хореографія 918 
 цивіл. право 290, 295-97 
Українське Полісся 

 фауна 532 
Український щит 
 геологія 494 
Українські Карпати 
 генетика 502 
 фауна 538 
 флора 502 
Умань, м., Черкас. обл. 
 архітектура 901 
УРСР 
 історія 302 
Франція 
 вища освіта 369 
 міжнар. відносини 129 
 освіта 324 
 право 240 
Харків 
 історія 1003 
 нац. меншини 1003 
Харківська обл. 
 історія 1002 
Херсонська обл. 
 машинобудування 704 
Центрально-Східна Європа 
 геополітика 132 
Черкаська обл. 
 архітектура 901 
 містобудування 901 
Чорний Черемош, р. 
 літологія 496 
Шацький нац. природ. парк, Волин. обл. 
 флора 521 
Швеція 
 освіта 330 

 


	ЗМІСТ
	0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
	1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ
	2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)
	3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ
	5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК
	6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА
	7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ
	8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
	9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ
	ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
	ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК



