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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 

информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные 

библиографические 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 

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

географічний. 

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

присвячено автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та 

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

круглих дужках. 

У географічний покажчик уміщено 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 і науковцям, які підвищують свій 

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

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. 
Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 
1. Демченко Т. Ф. Діяльність М. А. Белелюбського (1845—1922) в контексті 

розвитку транспортної науки і техніки (кінець ХІХ ст. — початок ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і тех-
ніки" / Демченко Тетяна Федорівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-
технол. ун-т трансп. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-0081 А] УДК 001.891:656](092)"18/19" 

2. Романенко Г. О. Художньо-літературні об'єднання в Україні як соціокуль-
турний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
[спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / Романенко Ганна Олександрівна ; Харків.  
держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-5913 А] УДК 001.32(477) 

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

На ступінь доктора 
3. Білинський Й. Й. Субпікселні методи обробки дискретної вимірювальної 

інформації в комп'ютерних оптико-електронних системах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Білинський Йосип Йосипович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (68 назв). — 100 пр. — [2009-0024 А] УДК 004.4 

4. Редько І. В. Теорія дескриптивних середовищ та її застосування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та прогр. 
забезп. обчисл. машин і систем" / Редько Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т 
кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 
2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (28 назв). — 100 пр. — [2008-5755 А6] УДК 004.4 

На ступінь кандидата 
5. Богуславська К. О. Мережевий підхід у дослідженні зв'язків політичних 

акторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 
"Теорія та історія політ. науки" / Богуславська Катерина Олександрівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2008. — 16 с. — Біблі-
огр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5887 А] УДК 004.4:323 

6. Гордієнко О. М. Математичні моделі підвищення інформативності багато-
спектральних фотограмметричних цифрових зображень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-
ди" / Гордієнко Олександр Миколайович ; Нац. металург. акад. України, [Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). —. — [2009-0069 A] УДК 004.4'273 

7. Горностай М. П. Розробка алгоритмів та методів персоналізації для систем 
електронного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Горностай 
Марія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5564 A] УДК 004.4 

8. Дьомін М. К. Моделі та інструменти моніторингу інформаційно-управлінсь-
ких архітектур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.06 "Інформ. технології" / Дьомін Максим Костянтинович ; НАН України, М-во 
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освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0094 A] УДК 004.65:330.47 

9. Дядик Д. Ф. Метод стиску зображень без втрат на основі контекстного 
моделювання в системах телекомунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / 
Дядик Дмитро Федорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т", [Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації, Нац. техн. ун-т України 
"КПІ"]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-6294 А] УДК 004.932 

10. Ільченко В. М. Методи та засоби контролю деталей комп'ютеризованими 
лазерними інформаційно-вимірювальними системами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" 
/ Ільченко Володимир Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0120 A] УДК 004.052:621.7.08 

11. Камінський В. М. Оптимізація збереження геопросторової інформації в гео-
графічній інформаційній системі військового призначення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 20.02.04 "Військ. географія" / Камінський Владис-
лав Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5415 A] УДК 004.9.056.5:623.64 

12. Карамушка М. В. Моделі та методи синтезу інтегрованої системи управ-
ління розвитком промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Карамушка Марина Во-
лодимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0128 А] УДК 004.9:334.716 

13. Карпусь І. В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 
"Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Карпусь Ігор Васильович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5417 A] УДК 004.9 

14. Ковалюк О. О. Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в 
управлінні розподіленими динамічними системами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Ковалюк Олег Олек-
сандрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0147 А] УДК 004.75 

15. Кошарна Ю. В. Об'єктно-орієнтовані моделі системи водопостачання на 
базі геоінформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кошарна Юлія Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-0170 А] УДК 004.4:628.17 

16. Кудінова С. В. Методи оцінки нечітких моделей знань операторів інформа-
ційно-управляючих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кудінова Світлана Володимирівна ; 
Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-0184 А] УДК 004.4 

17. Кхалфауі Неджіб. Методи синтезу швидкодіючих схем мікропрограмних 
автоматів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Кхалфауі Неджіб ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-6029 А] УДК 004.422 

18. Ломонос Я. Г. Система обробки електронних документів на основі нечіткої 
моделі термінологічного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ломонос Ярослав Геннадійович ; Донец. 



   

 9

нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-5906 А] УДК 004.91 

19. Парамонов А. І. Інтерпретація текстової інформації на основі нечітких 
концептуальних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Парамонов Антон Іванович ; Донец. нац.  
ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-5939 А] УДК 004.912 

20. Сафонова Г. Ф. Модель та методи формалізації процесу формування роз-
кладу навчальних занять : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сафонова Ганна Феліксівна ; Одес. нац. 
політехн. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-6064 А] УДК 004.91:378.147 

21. Томенко В. І. Інформаційні технології створення автоматизованих систем 
управління підрозділами МНС при надзвичайних ситуаціях у природних екосистемах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. техно-
логії" / Томенко Віталій Іванович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2008-5393 А] УДК 004.9:[354.1:614.8] 

22. Фефелов А. О. Моделі і методи розв'язання задач технічного діагностуван-
ня на основі штучних імунних систем і байєсових мереж : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Фефелов Андрій 
Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-5477 A] УДК 004.855 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 
На ступінь доктора 

23. Каїра З. С. Інноваційні логістичні стратегії управління підприємствами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Каїра Зоя Степанівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 
[Донец. держ. ун-т упр.]. — Донецьк, 2008. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(44 назви). — 100 пр. — [2008-6137 А] УДК 005.932 

24. Лебедевич С. І. Теоретико-методологічні засади формування галузевої 
системи екологічного менеджменту : (на прикл. п-в ліс. сектору економіки України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка 
природокористування та охорони навколиш. середовища" / Лебедевич Світлана 
Іванівна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2008. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 31—34 (35 назв). — 100 пр. — [2008-5903 А] УДК 005:630*18(477) 

25. Тугай О. А. Система адаптації організації будівництва до євростандартів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія 
та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Тугай Олексій Анатолійович ; Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт., [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Х., 2008. — 33 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 25—30 (41 назва). — 120 пр. — [2008-6272 A] УДК 005.642.5:725.03 

26. Шепеленко О. В. Управління трансакційними витратами в економіці Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Шепеленко Оксана Владиславівна ; Донец. нац. ун-т, 
[Ін-т економіки пром-сті НАН України, м. Донецьк]. — Донецьк, 2008. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 150 пр. — [2008-5637 A] УДК 005:336.717 

На ступінь кандидата 
27. Безгін К. С. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Безгін Костянтин Сергійович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Харків. нац. екон. 
ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-0015 А] УДК 005.521 
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28. Грицина Л. А. Механізм формування корпоративної соціальної відпові-
дальності в управлінні підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грицина Леся Анатоліївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-0073 A] УДК 005.21 

29. Дзюба С. В. Управління соціальними проектами у турбулентному 
оточенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 
"Упр. проектами та програмами" / Дзюба Світлана Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва 
та архіт. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-5413 A] УДК 005.8:316.422 

30. Дубова С. Г. Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослід-
ження та напрями вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дубова Світлана Григорівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0089 A] УДК 005.95-051 

31. Дюкарєва Х. Л. Внутрішньогосподарський облік і аналіз діяльності під-
приємства за центрами відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Дюкарєва Христина Любо-
мирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-0095 A] УДК 005.915:657 

32. Коваленко Г. М. Управління системою економічної оцінки екологічного 
ризику в металургійній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-
лиш. середовища" / Коваленко Ганна Миколаївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Донбас. 
держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(23 назви). — 100 пр. — [2009-0142 А] УДК 005.52:669.013 

33. Коваленко І. В. Інвестиційне забезпечення переробних підприємств АПК 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Ірина Володимирівна ; Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т, [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Дніпро-
петровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-0143 А] УДК 005.52:669.013 

34. Козицька Г. В. Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відно-
син : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Козицька Галина Валентинівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, 
[Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського]. — Маріуполь 
(Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. —  
[2008-5334 A] УДК 005.591.4 

35. Лисенко Ю. В. Ефективність використання управлінського персоналу 
машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лисенко Юлія Валеріївна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 140 пр. — [2008-5663 A] УДК 005.3:621 

36. Орлова В. В. Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Орлова Віра Васи-
лівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, м. Івано-
Франківськ]. — Хмельницький, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 120 пр. — [2008-5860 А] УДК 005.915 

37. Панченко Г. С. Контролінг формування та використання людських ресур-
сів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демо-
графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Панченко Ганна Степанівна ; 
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Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. 
— [2008-5542 А] УДК 005:331.101.262 

38. Портнова Г. О. Механізм вибору виду й оцінки ефективності реструк-
туризації промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Портнова Галина Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. 
— Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-5674 A] УДК 005.591.4 

39. Ушаков Г. Г. Методи та моделі управління якістю і конкурентоспро-
можністю продукції : (за матеріалами п-в галузі безалкогольних напоїв) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Ушаков Григорій Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-5719 A] УДК 005.332.4 

40. Фріман Є. М. Інтегральна оцінка управлінського персоналу для прийняття 
кадрових рішень на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фріман Євге-
ній Михайлович ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, [Нац. металург. 
акад. України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-6114 А] УДК 005.951:005.585 

41. Шевченко І. В. Формування стратегії реструктуризації автотранспортних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шевченко Ірина Вікторівна ; Нац. авіац.  
ун-т. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-6078 А] УДК 005.21:656.13 

006 Стандартизація та стандарти 
На ступінь кандидата 

42. Скидан О. А. Підвищення точності вимірювальних систем на основі 
вдосконалення методу автоматизованих багатократних вимірювань : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифіка-
ція та метрол. забезп." / Скидан Олександр Антонович ; Севастопол. нац. ун-т ядер. 
енергії та пром-сті. — Севастополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5551 А] УДК 006.91 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 
На ступінь кандидата 

43. Крупеніна Л. В. Творча спілка як культуроутворюючий чинник міського 
середовища : (на матеріалі діяльн. Т-ва південнорос. художників в Одесі на межі ХІХ — 
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Крупеніна Лідія Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0181 А] УДК 008:75.03(477.74)"19/20" 

44. Олійник О. С. Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та перспективи 
розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Олійник Олександра Сергіївна ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5427 A] УДК 008:001.8](477) 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 
На ступінь кандидата 

45. Костирко Т. М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих нав-
чальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 
"Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Костирко Тамара Миколаївна ; 
Харків. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-5722 А] УДК 027.7:021.6 

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. 
Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи  

На ступінь кандидата 
46. Найда Р. Г. Просвітницько-виховна діяльність молодіжних товариств на 

Волині (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Найда Руслана Григорівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5388 А] УДК 061.213:37](477.82)"1919/1939" 

069 Музеї 

На ступінь кандидата 
47. Кепін Д. В. Музеєзнавчі концепції створення експозицій з історії первісно-

го суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 
"Музеєзнавство ; пам'яткознавство" / Кепін Дмитро Володимирович ; НАН України, 
Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознав. — К., 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6299 А] УДК 069.51:903 

48. Попова О. М. Розвиток музейної справи в Харківській губернії (1864—
1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Попова Олена Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Харків. держ. акад. культури]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 
— 120 пр. — [2008-6059 А] УДК 069(477.54)"1864/1917" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 
49. Богуславський О. В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 

1919—1939 рр.: національно-патріотична дискусія : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Бо-
гуславський Олег Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 38 с. 
— Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2008-6084 А] УДК 070:94(477+4)"1919/1939" 

На ступінь кандидата 
50. Джаралла А. Ю. Інформаційне висвітлення конфліктів у Перській затоці та 

його еволюція (1991—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Джаралла Аббас 
Юсеф ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Запоріжжя, 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2008-6210 A] УДК 070:327.5(536) 

51. Садівничий В. О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в 
контексті національного інформаційного простору 60—80-х років ХХ століття : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 
"Теорія та історія журналістики" / Садівничий Володимир Олексійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Сум. держ. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 15—17. — 100 пр. — [2008-6109 А] УДК 070.1:821.161.2-92.09 

52. Скленар І. М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, 
домінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 
27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Скленар Ігор Михайлович ; Київ. нац. ун-т 
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ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6067 А] УДК 070.1:2](477) 

53. Шейхо К. Преса Сирії: структура, особливості функціонування, тематично-
жанрові домінанти, порівняльний аспект з українською пресою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04. "Теорія та 
історія журналістики" / Шейхо Каміран ; Класич. приват. ун-т, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5839 А] УДК 070.48(569.1:477) 

54. Ширченко Я. І. Журналістська етика: проблеми і концепції : (світ. та 
вітчизн. досвід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комуні-
кацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Ширченко Ярослава 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. —  
16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5998 А] УДК 070.1:174 

55. Шоріна А. Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 
"Теорія та історія журналістики" / Шоріна Алла Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2008. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2008-6116 А] УДК 070:654.197 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 
56. Кузнецов А. Ю. Філософські дискурси маргінальних хронотопів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія і 
філософія історії" / Кузнецов Анатолій Юрійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т 
вищ. освіти, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — К., 
2008. — 30 с. — Бібліогр.: с. 23—27. — 100 пр. — [2008-6220 A] УДК 130.1 

57. Лебідь Є. О. Концепт "природа" в сучасному філософському дискурсі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія 
науки" / Лебідь Євген Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. 
— 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0196 А] УДК 140.8 

На ступінь кандидата 
58. Бордюгова Т. Г. Моральна цінність праці: філософсько-культурологічний 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 
"Філософ. антропологія, філософія культури" / Бордюгова Тетяна Георгіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6126 А] УДК 130.2 

59. Дудченко В. С. Теорії ненасилля як предмет філософської рефлексії в 
контексті сучасних цивілізаційних викликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Дудченко 
Володимир Степанович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К. : 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2008-5809 А] УДК 141.7:316.6 

60. Комісар Л. П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антрополо-
гія, філософія культури" / Комісар Людмила Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара- 
са Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. —  
[2008-5573 A] УДК 130.2 

61. Кулєшов Р. М. Міфологема трикстеріади та її трансформація в посткласич-
ній культурі: структурно-семіотичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кулєшов 
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Руслан Миколайович ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5930 А] УДК 130.2/.3:930.85 

62. Місніченко О. В. Маніпуляція "людиною маси": філософсько-культуро-
логічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Місніченко Олексій Володи-
мирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-6148 А] УДК 130.2:316.454.3 

63. Рассудіна К. С. Філософсько-антропологічні засади християнського персо-
налізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 
"Філософ. антропологія, філософія культури" / Рассудіна Катерина Сергіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-5625 A] УДК 130.2 

64. Романюк В. С. Перформанс у просторі культури: архаїчні прототипи та 
сучасні репрезентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Романюк Вікторія Сергіївна ; Харків. 
держ. акад. культури. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-5948 А] УДК 130.2:7.038.531 

65. Якубіна В. Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній 
соціальній філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Якубіна Валентина Леонідів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5878 А] УДК 141.4 

66. Ярмоліцька Н. В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині  
О. О. Козлова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.05 "Історія філософії" / Ярмоліцька Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-6160 А] УДК 141(477)(091) 

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 
На ступінь кандидата 

67. Тепенчак Т. М. Естетико-культурологічний аспект маніпуляції свідомістю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" 
/ Тепенчак Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. —  
15 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 120 пр. — [2008-5434 A] УДК 111.852:316.64 

159.9 Психологія 
На ступінь доктора 

68. Журавльова Л. П. Психологічні основи розвитку емпатії людини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-
логія" / Журавльова Лариса Петрівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого. — Одеса, 2008. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—39 (31 назва). — 150 пр. — 
[2008-5657 A] УДК 159.922.6 

69. Лефтеров В. О. Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремаль-
них видів діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особлив. умовах" / Лефтеров Василь Олександро-
вич ; Ун-т цивіл. захисту України, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ 
ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — Х., 2009. — 37 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2009-0200 А] УДК 159.923-057.36 

На ступінь кандидата 
70. Бикова С. В. Індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Бикова Світлана Валентинівна ; Південноукр. держ. 
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пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5644 A] УДК 159.923.3 

71. Білоус І. М. Особливості ставлення молодіжної Інтернет-аудиторії до учас-
ті у політичному житті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.11 "Політ. психологія" / Білоус Ірина Миколаївна ; Ін-т соц. та політ. 
психології АПН України. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 
100 пр. — [2008-5402 A] УДК 159.9:32 

72. Бойко Ю. Ю. Формування психологічної готовності майбутніх юристів  
до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бойко Юлія Юріївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-5403 A] УДК 159.922.6:34 

73. Васильчук І. І. Психологічні умови оптимізації кадрової роботи з персона-
лом державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" 
/ Васильчук Іван Іванович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-5691 A] УДК 159.98:351.746.1](477) 

74. Гречко Л. М. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з 
вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / 
Гречко Леся Миколаївна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Кам’янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-6209 A] УДК 159.922.762 

75. Гущина Т. Ю. Внутрішньоособистісний конфлікт як фактор соціалізації сту-
дентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 
"Пед. та вік. психологія" / Гущина Тетяна Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5410 A] УДК 159.922:316.614]-057.87 

76. Дудар О. В. Динаміка міжособистісної перцепції старшокласників : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Дудар Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ 
"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2008-5526 А] УДК 159.937-057.84 

77. Кім К. В. Особливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців 
у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Кім Кате-
рина Володимирівна ; Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2008. — 18 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5513 A] УДК 159.947:351.74 

78. Корнієнко С. В. Розв'язування психологічних задач як засіб становлення 
творчої активності майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Корнієнко 
Святослав Володимирович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук Ук-
раїни, [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(4 назви). — 100 пр. — [2008-5574 A] УДК 159.923:37.011.3-051 

79. Латишева М. О. Психологічні особливості розвитку інтрацептивного сприй-
няття у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Латишева Маріанна Олександ-
рівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5577 A] УДК 159.922.7:159.936 

80. Максименко О. Г. Особливості функціонування механізмів психологічно-
го захисту особистості в умовах родинної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 
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Максименко Олена Георгіївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько- 
го, [Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників, Акад. пед. наук України]. 
— Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. —  
[2008-5736 А] УДК 159.923.2:159.964.21 

81. Міхно К. О. Динаміка уявлень студентів-психологів про майбутню професію : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
вік. психологія" / Міхно Катерина Олексіївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (5 назв). — 120 пр. — [2008-5614 A] УДК 159.922.6 

82. Новікова О. В. Проблема розвитку творчого мислення в системі Едварда 
де Боно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 
"Заг. психологія, історія психології" / Новікова Олена Володимирівна ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5617 A] УДК 159.955(092) 

83. Орловська К. О. Психологічні особливості життєвих перспектив підлітків, які 
виховуються в різних соціальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Орловська Ксенія Олександрів-
на ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5668 A] УДК 159.922.7 

84. Раджабова С. Ш. Ідентифікація та її вияв у особистісній проблемі суб'єкта : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
вік. психологія" / Раджабова Сабіна Шаїдівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України, [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5546 А] УДК 159.922.6 

85. Руденко С. В. Соціальний інтелект як чинник успішності педагогічної 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Руденко Світлана Вікторівна ; Акад. 
пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5712 A] УДК 159.925:37.013.42 

86. Сопілко Н. В. Особливості подолання психологічних бар'єрів у студентів у 
процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сопілко Наталія Вікторівна ; Нац. акад. Держ. при-
кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 16 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5391 А] УДК 159.923 

87. Стасюк Є. В. Організаційно-психологічні особливості професійної діяль-
ності офіцерів-психологів органів охорони державного кордону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в 
особливих умовах" / Стасюк Євген Вікторович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби 
України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-6072 А] УДК 159.9.07:355.232 

88. Труханов Г. Л. Основні конструктори симптомокомплексу психологічної 
жертви : (на прикл. казус. та делікт. особистостей) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 
Труханов Геннадій Леонідович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. держ. ун-т 
внутр. справ]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-5991 А] УДК 159.923-058.6 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки 
На ступінь доктора 

89. Шашкова Л. О. Наука і релігія у парадигмальному вимірі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / 
Шашкова Людмила Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 
35 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (28 назв). — 100 пр. — [2008-6200 A] УДК 168:2-1 
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На ступінь кандидата 
90. Коханенко О. В. Логіка і теологія: проблема взаємозв'язку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.06 "Логіка" / Коханенко 
Олена Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6141 А] УДК 16 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
91. Савранська Н. О. Етико-філософський аналіз благодійності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Савранська 
Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 120 пр. — [2008-5433 A] УДК 177.72 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

На ступінь кандидата 
92. Гуменюк С. М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозь-

ких традиціоналістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Гуменюк Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2009. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0077 A] УДК 2-1 

26 Іудаїзм 

На ступінь кандидата 
93. Андросова В. І. Хасидський рух Хабад у процесі адаптації до суспільно-по-

літичних і соціокультурних реалій українського соціуму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Андросова Ва-
лерія Ігорівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — К., 2009. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — 150 пр. — [2009-0007 А] УДК 26-832(477) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь доктора 
94. Гладун О. М. Методологічні засади формування вибіркових сукупностей 

населення в системі державної статистики України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Гладун Олександр Миколайо-
вич ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Ін-т демогра-
фії та соц. дослідж. НАН України]. — К., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(43 назви). — 100 пр. — [2008-6289 А] УДК 311.213.2 

На ступінь кандидата 
95. Поплюйко Я. В. Статистичний аналіз динаміки грошової маси в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статисти-
ка" / Поплюйко Ярослава Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-5753 А3] УДК 311:336.74](477) 

96. Терещенко Г. І. Методи об'єднання результатів статистичних обстежень 
домогосподарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.10 "Статистика" / Терещенко Ганна Ігорівна ; Держ. акад. статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату України, [Наук.-техн. комплекс стат. дослідж. Держкомстату 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-5830 А] УДК 311.21:64.04 
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314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 
На ступінь кандидата 

97. Петрова Я. В. Соціальні механізми інтелектуальної міграції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / 
Петрова Яна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5428 A] УДК 314.15:316.344.32 

316 Соціологія 
316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система. 

Соціальні процеси 
На ступінь доктора 

98. Михайльова К. Г. Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості 
формування та діяльнісний потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. 
наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Михайльова Катерина Геннадіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Х., 2008. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 24—30 (70 назв). — 100 пр. — [2008-5455 A] УДК 316.343-058.237 

На ступінь кандидата 
99. Авєріна О. І. Мінливість соціальних систем: теоретико-методологіч- 

ний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Авєріна Ольга Іванівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-6201 A] УДК 316.42 

100. Нечітайло І. С. Освіта як чинник соціально-класової ідентифікації та ди-
ференціації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Нечітайло Ірина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Х., 2008. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5342 A] УДК 316.34 

101. Нєдогонов Д. В. Модернізація практик управління виробничим персона-
лом в сучасних організаціях України: соціологічний аналіз : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / 
Нєдогонов Дмитро Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. гуманіт. 
ун-т "Нац. укр. акад."]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-5343 A] УДК 316.334.22(477) 

102. Погосян В. Г. Модернізація як соціально-історичний феномен : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Погосян Вардгес Григорович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди 
НАН України, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-5461 A] УДК 316.422 

316.6 Соціальна психологія 
На ступінь кандидата 

103. Білоножко А. В. Соціально-психологічні чинники становлення комуні-
кативної культури майбутнього юриста в процесі професійної підготовки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; 
психологія соц. роботи" / Білоножко Анжела Володимирівна ; Ін-т психології  
ім. Г. С. Костюка АПН України, [Ін-т інновац. та післядиплом. освіти Одес. нац.  
ун-ту ім. І. І. Мечникова]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5845 А] УДК 316.6 

104. Проскура В. В. Технології соціальної адаптації чоловіків, які звіль-
няються з місць позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Проскура Володимир Вячесла-
вович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-6225 A] УДК 316.61:343.848 

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 
На ступінь кандидата 

105. Давидченко Т. С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей пе-
ріоду незалежності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Давидченко Тетяна Ста-
ніславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5924 А] УДК 316.77:070.489-053.2 

106. Серга Т. О. Сакралізація повсякденності в суспільстві, що трансформується : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Серга Тетяна Олексіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2008-6269 A] УДК 316.74:2](477) 

32 Політика. Політологія 
На ступінь кандидата 

107. Кукуруз О. В. Політична опозиція в Україні та республіці Польща в умовах 
демократичної трансформації: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кукуруз Оксана 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5530 А] УДК 32:303.446 

108. Осика Г. О. Електронні джерела політичного впливу: форми маніпулю-
вання свідомістю та засоби їх обмеження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Осика Галина Олександ-
рівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. нац. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5981 А] УДК 32.019.51 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 
На ступінь доктора 

109. Мілова М. І. Внутрішні та зовнішні чинники трансформації політичної сис-
теми посткомуністичної Болгарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мілова Марія Іллівна ; НАН України, 
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Одес. держ. акад. холоду]. — К., 2008. 
— 27 с. — Бібліогр.: с. 22—25. — 100 пр. — [2008-5740 А] УДК 321.72(497.2) 

На ступінь кандидата 
110. Алексєєв О. Є. Політична герменевтика як метод політологічного дослід-

ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 
"Теорія та історія політ. думки" / Алексєєв Олександр Євгенович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5361 А] УДК 321.01 

111. Гапоненко В. А. Свобода як чинник функціонування демократичної полі-
тичної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гапоненко Віра Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-6287 А] УДК 321.011.5 

112. Кисарець І. А. Політико-культурна парадигма державної інформаційної 
політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 
"Політ. культура та ідеологія" / Кисарець Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 
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ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-5569 A] УДК 321.7:316.774 

113. Олещук П. М. Символічні форми легітимації політичних режимів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. 
науки" / Олещук Петро Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6055 А] УДК 321.6/.8:323.21 

114. Осипов А. В. Місце та роль самоврядних процесів у демократизації су-
часного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Осипов Андрій Валерійович ; Одес. 
нац. юрид. акад., [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Одеса, 2008. 
— 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5458 A] УДК 321.7(477) 

115. Пронченко О. С. Взаємодія ЗМІ і влади в контексті реалізації права гро-
мадян на інформацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пронченко Олександр Сергійович ; НАН 
України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2008. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6311 А] УДК 321.01:659.3:342.57](477) 

116. Сорокопуд О. Є. Ґендерні виміри лінійних та мережевих систем полі-
тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Тео-
рія та історія політ. науки" / Сорокопуд Олександра Євгеніївна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. —  
[2008-5629 A] УДК 321:316.346.2 

323 Внутрішня політика. Національні питання. 
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 
117. Гончар В. М. Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянсь-

кого суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гончар Володимир Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-0063 A] УДК 323.21:316.3 

118. Даховник Л. Л. Місце та роль інститутів соціал-демократії в політичній мо-
дернізації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Даховник Людмила Леонідівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5375 А] УДК 323.2:329.14 

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
119. Кубай І. М. Вплив гуситської революції на інституційні та етнонаціо-

нальні процеси в чеських землях наприкінці ХІV — у першій половині ХVІ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Кубай Інна Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5336 A] 

 УДК 323.272(437)"13/15" 
120. Овчар І. В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебу-

дови (1985—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Овчар Ірина Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2008-6038 А] УДК 323.4(47+57)"1985/1991" 
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323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 
121. Куташев І. В. Державотворчі ідеї у політичній думці доби Гетьманщини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 
політ. думки" / Куташев Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 38 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (26 назв). — 100 пр. — [2008-5386 А] УДК 323(477)"15/17" 

На ступінь кандидата 
122. Кукарцев О. В. Регіональна політика України: відносини "центр-регіони" 

як фактор забезпечення територіальної цілісності держави : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Кукарцев Олег Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. 
політехніка"]. — Львів, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-5604 A] УДК 323.01(477) 

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії 

На ступінь кандидата 
123. Гуйтор М. М. Регіональні особливості застосування виборчих технологій 

в Україні : (на прикл. Чернівец. та Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гуйтор Микола Ми-
колайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5409 A] УДК 324(477.85+477.87)"1991/2007" 

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
124. Гелетій М. М. Балканська криза (1990—2005) в контексті геополітичних 

трансформацій в Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Гелетій Марія Михай-
лівна ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5893 А] УДК 327.5(497) 

125. Драган П. І. Трансформація японсько-американського військово-політич-
ного союзу в постбіполярний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Драган 
Павло Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 22 с. — Біблі-
огр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0087 A] УДК 327.51(520+73) 

126. Коврик-Токар Л. І. Еволюція зовнішньої політики Російської Федерації щодо 
країн СНД: головні напрямки та визначальні тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Коврик-Токар Лариса 
Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5385 А] УДК 327(470+571):061.1СНД 

127. Романова О. В. Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Ве-
ликобританії у контексті розвитку й імплементації СЗБП ЄС : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем 
та глобал. розв." / Романова Ольга Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Ін-т соц. 
наук Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5432 A] УДК 327.7(4-15) 

128. Таран В. М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіпо-
лярний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Таран Валерія Михайлівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-5955 А] УДК 327(540+510)"312" 
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129. Шилова С. О. Російсько-німецькі відносини у 90-ті роки ХХ століття : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шилова 
Світлана Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5400 А] УДК 327((470+571)+430)"19" 

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

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 
130. Гузинець Ю. І. Етнополітичний аспект угорсько-українських міждержав-

них відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Гузинець Юрій Іванович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2008. — 16 с. — Біблі-
огр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5698 A] УДК 327(439+477) 

131. Домащенко Л. М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчиз-
няній політичній думці першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Дома-
щенко Леся Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6016 А] УДК 327.39(477+560.6) 

132. Павленко О. М. Вплив зовнішньополітичних факторів на енергетичну безпе-
ку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 21.01.01 
"Основи нац. безпеки держави" / Павленко Олена Михайлівна ; Рада нац. безпеки та 
оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-6057 А] УДК 327.8:621.31(477) 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь кандидата 
133. Анастасов О. І. Домінуюча партія як чинник політичної інтеграції пере-

хідних суспільств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Анастасов Олександр Іванович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5363 А] УДК 329.01 

134. Копил О. С. Єврейські політичні партії та рухи у 20-х роках ХХ ст.: полі-
тологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Копил Олександр Сергійович ; Миколаїв. держ. 
гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2009-0161 А] УДК 329.7(6)"19" 

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

На ступінь кандидата 
135. Молочко П. О. Особливості розвитку партійної системи Росії після фе-

деральних виборчих кампаній 2003—2004 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Молочко Павло Олек-
сандрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5424 A] УДК 329(470+571)"2003/2004" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
136. Гражевська Н. І. Трансформація економічних систем в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 
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"Екон. теорія та історія екон. думки" / Гражевська Надія Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). 
— 100 пр. — [2009-0071 A] УДК 330.342 

137. Марченко О. С. Консалтингові ресурси та їх функціонування в іннова-
ційних системах національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Марченко Ольга 
Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 33 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—31 (52 назви). — 100 пр. — [2008-6144 А] УДК 330.341.1 

На ступінь кандидата 
138. Акименко О. Ю. Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіональ-

ного розвитку : (на матеріалах Чернігів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Акименко Олена Юріївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України.  
— К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. —  
[2008-5641 A] УДК 330.322:332.12 

139. Бережна О. О. Організаційні та економічні засади розвитку рекреаційно-
оздоровчих комплексів середніх міст України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Бе-
режна Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж. — Одеса, 2008. — 19 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-6083 А] УДК 330.34:[332.122:379.84](477-21) 

140. Будяков В. Є. Методи підвищення інвестиційної активності у регіоні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил. і регіон. економіка" / Будяков Владислав Євгенович ; НАН України, Ін-т 
екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-0034 А] УДК 330.322:332.12 

141. Бутенко Т. О. Формування регіональної моделі ефективного господарю-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Бутенко Тетяна Олегівна ; НАН України, 
Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5890 А] УДК 330.3:332.12(477) 

142. Голуб Н. Ю. Організаційно-економічний розвиток промислових корпора-
цій в умовах структурної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Голуб Наталя Юріївна ; 
Приазов. держ. техн. ун-т, [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — Маріуполь (Донец. 
обл.), 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-0061 A] УДК 330.341:334.012.3 

143. Знаменський І. О. Інноваційна діяльність у відтворювальному процесі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. тео-
рія та історія екон. думки" / Знаменський Ігор Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Акад. муніцип. упр.]. — К., 2008. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-6173 A] УДК 330.322 

144. Камбур О. Л. Екологічні платежі та квоти в удосконаленні регуляторного 
впливу на природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. сере-
довища" / Камбур Ольга Леонідівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж., [Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6297 А] УДК 330.15:336.228 

145. Карпець О. С. Моделі управління інноваційною діяльністю регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-
ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Карпець Ольга Сергіївна ; Харків. 
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нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2009-0129 А] УДК 330.47:[332.146:330.341.1] 

146. Красовська Ю. В. Оцінювання економіко-екологічних ризиків використання 
осушуваних земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 
"Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Красовська Юліана 
Вікторівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-0176 А] УДК 330.131.7 

147. Кушнір Т. М. Інституційні інвестори в економічній системі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. тео-
рія та історія екон. думки" / Кушнір Тарас Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-5337 A] УДК 330.322.1(477) 

148. Логвиненко О. О. Відкритість економічної системи транзитивного типу 
як чинник її просторової динаміки в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" 
/ Логвиненко Олександр Олексійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5535 А] УДК 330.1 

149. Нагорна І. І. Організаційно-економічний механізм у забезпеченні стійкої 
економічної безпеки промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Екон. та упр. п-вами" / Нагорна Інна Іванівна ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — 
Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6102 А] 

 УДК 330.131.7 
150. Панкратова О. М. Інституційний розвиток суб'єктів господарювання в 

умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Панкратова Олена Мико-
лаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. 
— Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5541 А] 

 УДК 330.341/.342(477) 
151. Рябова Т. А. Споживча поведінка підприємств на ринку сухого молока : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Рябова Тетяна Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-6228 A] УДК 330.522.7:637.143 

152. Соломенко С. М. Державний бюджет як інструмент макроекономічного 
регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соломенко Світлана Миколаївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-6193 A] УДК 330.534.4(477) 

153. Стеблянко І. О. Удосконалення організаційно-економічного механізму 
регулювання комплексу соціалізації національної економіки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-
вом" / Стеблянко Ірина Олегівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-5556 А] 

 УДК 330.341.42 
154. Степаненко С. В. Трансформація відносин власності у постіндустріальній 

економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Степаненко Сергій Володимирович ; Нац. гірн. ун-т, 
[Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 120 пр. — [2008-5630 A] УДК 330.111.62 

155. Черкасова О. В. Регулювання ринкової економіки соціального спряму-
вання: теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Черкасова Олена Володими-
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рівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-5876 А] УДК 330.342:338.42 

156. Шкільнюк О. М. Організаційно-економічний механізм регулювання 
інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шкільнюк Ольга Михайлівна ;  
Н.-д. екон. ін-т. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-5596 A] УДК 330.341.1:621 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. 
Працевлаштування 
На ступінь кандидата 

157. Бойченко Е. Б. Оцінка трудової мобільності жінок на регіональному рин-
ку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Бойченко Еліна Борисів-
на ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв.). — 100 пр. — [2008-5888 А] УДК 331.556-055.2 

158. Братішко Ю. С. Управління трудовим потенціалом промислових фарма-
цевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Техно-
логія ліків та орг. фармац. справи" / Братішко Юлія Сергіївна ; Нац. фармац. ун-т.  
— Х., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (28 назв). — 100 пр. —  
[2008-6043 А] УДК 331.108.2:615.1 

159. Верба Д. В. Відтворення робочих місць підприємства як чинник продук-
тивної зайнятості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Верба Денис 
Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5891 А] 

 УДК 331.101.6 
160. Верховод І. С. Система соціально-професійної реабілітації та працевлаш-

тування інвалідів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Вер-
ховод Ірина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Донецьк, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-5847 А] 

 УДК 331.5.024.5-056.24(477) 
161. Гамова О. В. Управління фондом оплати праці у стимулюванні інновацій-

ної діяльності промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гамова Оксана Вікто-
рівна ; Криворіз. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0055 A] УДК 331.2:334.7 

162. Денисенко І. А. Удосконалення системи факторів мотивації праці в аграр-
них підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Денисенко Ігор Анатолійович ; Луган. нац. 
аграр. ун-т. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-5700 A] УДК 331.101.3:631.11 

163. Докучаєв О. А. Мотивація персоналу та її взаємозв'язок з ефективністю 
господарської діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Докучаєв Олексій Ана-
толійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. 
політехн. ун-т]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-6292 А] УДК 331.101.3 

164. Іщенко Н. А. Мотивація ефективної зайнятості на регіональному ринку 
праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
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"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Іщенко Ніна Андріївна ; 
НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-5708 A] 

 УДК 331.101.3 
165. Кравець І. М. Формування та використання трудового потенціалу 

регіону : (на прикл. Хмельниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка та політика" 
/ Кравець Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., 
[Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). —. 
— [2008-5724 А] УДК 331.101.262(477.43) 

166. Кравченко О. Б. Організаційно-економічний механізм регулювання 
зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Кравченко Олена Борисівна ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5575 A] УДК 331.5.024.5 

167. Паннір Ф. Удосконалення організаційно-економічного механізму мате-
ріального стимулювання на підприємствах ГМК : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паннір Франк ; 
Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5460 A] УДК 331.28 

168. Шапошникова С. В. Удосконалення методів аналізу, прогнозу та попе-
редження виробничого травматизму на металургійних підприємствах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Ша-
пошникова Світлана Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володиира Даля, 
[Приазов. держ. техн. ун-т, м. Маріуполь]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5594 A] УДК 331.45:669 

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

На ступінь доктора 
169. Ковальська Л. Л. Організаційно-економічний механізм підвищення кон-

курентоспроможності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ковальська Любов Леонідів-
на ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 34 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 23—30 (64 назви). — 100 пр. — [2008-5420 A] УДК 332.146.2 

170. Соколи І. І. Наукові засади формування територіально-виробничого комп-
лексу : (на прикл. цивіл. авіації України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Соколи 
Іван Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 
2008. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (31 назва). — 100 пр. — 
[2008-5915 А] УДК 332.145:656.7(477) 

На ступінь кандидата 
171. Алямкін Р. В. Реструктуризація промислового комплексу регіону в умо-

вах трансформації соціально-економічних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 
Алямкін Роман Володимирович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
України. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-6122 А] УДК 332.122:338.45 

172. Васильєва Н. В. Науково-методичні засади удосконалення механізму со-
ціально-економічного розвитку монофункціональних міст України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. 
економіка" / Васильєва Наталія Вікторівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
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України, [Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5646 A] УДК 332.1(477-21) 

173. Камінська І. М. Механізми забезпечення фінансової спроможності 
соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Камінська Ірина Миколаївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-0125 А] 

 УДК 332.142:336.027 
174. Коленда Н. В. Формування та реалізація стратегічного потенціалу 

рекреаційної системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Коленда Наталія 
Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Луц. нац. техн. ун-т]. — 
Ужгород, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-5711 A] УДК 332.122:379.84 

175. Кондіус І. С. Прогнозування стійкого розвитку регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і 
регіон. економіка" / Кондіус Інна Степанівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2008. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-6025 А] УДК 332.12(477) 

176. Лаврик У. В. Розвиток системи управління земельними ресурсами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 
природокористування і охорони навколиш. середовища" / Лаврик Уляна Валеріївна ; 
Донец. держ. ун-т упр., [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0193 А] УДК 332.33 

177. Лютак О. М. Регіональна політика транскордонного співробітництва в 
умовах реалізації євроінтеграційного курсу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 
Лютак Олена Миколаївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2008-5974 А] УДК 332.146.2(477) 

178. Оприсок М. Д. Інституціональні фактори розвитку і функціонування системи 
підприємництва в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Оприсок Мирослава Дмитрівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород , 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-6106 А] УДК 332.14:334.722 

179. Рибалко С. В. Вплив ефективного використання земельних ресурсів на 
конкурентоспроможність аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рибалко Сергій 
Вікторович ; Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т", [Херсон. держ. 
аграр. ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-6266 A] УДК 332.365 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 
На ступінь кандидата 

180. Кампо Г. М. Управління розвитком малого бізнесу регіону : (на матеріалах 
Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Кампо Георгіна Михайлівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-0126 А] УДК 334.012.64(477.87) 

181. Конєва Т. А. Механізм впливу малого бізнесу на економічне зростання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Конєва Тетяна Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. 
ун-т "Києво-Могилян. акад." Кабінету Міністрів України]. — Донецьк, 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2008-5851 А] УДК 334.012.64:330.35 
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182. Коробка С. В. Розвиток малого підприємництва в сільському госпо-
дарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Коробка Світлана Василівна ; Львів. нац. аграр. ун-т.  
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-0166 А] УДК 334.012.064:631 

183. Лаптєв В. І. Регулювання діяльності органів управління акціонерного 
товариства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Лаптєв В'ячеслав Ігорович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0195 А] 

 УДК 334.722.8 
184. Ольшанська М. В. Інтегрування машинобудівних підприємств у виробничо-

господарських структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ольшанська Марія Володимирівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-5538 А] УДК 334.012.82:621 

185. Трушенко О. М. Франчайзинг як спосіб розвитку підприємницької орга-
нізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Трушенко Олена Миколаївна ; Нац. гірн. ун-т, [Дніпро-
петров. ун-т економіки та права]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 120 пр. — [2008-5788 А] УДК 334.722 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 
186. Петрик О. І. Інфляційне таргетування як механізм забезпечення цінової 

стабільності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Петрик Олександр Іванович ; Держ. уста-
нова "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2008. — 39 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 31—36. — 150 пр. — [2008-5941 А] УДК 336.748.12:338.532.4](477) 

На ступінь кандидата 
187. Алескерова Ю. В. Кредитне забезпечення відтворення основних засобів 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Алескерова Юлія Володимирівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5681 A] УДК 336.77:338.43 

188. Баханова М. В. Ефективність комплексу маркетингових комунікацій 
банківських установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Баханова Марина Валеріївна ; Держ. податк. 
адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Відкритий міжнар. ун-т 
розв. людини "Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5487 A] УДК 336.77 

189. Безус Р. М. Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних това-
риств елеваторної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Безус Роман Миколайович ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5488 A] УДК 336.131/.132:334.722.8 

190. Білоус І. В. Формування та регулювання ринку корпоративних облігацій 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Білоус Інна Василівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-0025 А] УДК 336.763.34(477) 
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191. Боровик П. М. Формування системи обов'язкових платежів за землі 
сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Боровик Петро Миколайович ; 
Нац. наук центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-5369 А] 

 УДК 336.226.213.2:631.11 
192. Брюшкова Н. О. Державне бюджетування з використанням методів 

фінансового контролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Брюшкова Наталія Олексіївна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-6243 A] УДК 336.148 

193. Волкова О. М. Фінансовий механізм реалізації демографічної політики в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Волкова Олександра Миколаївна ; Держ. податк. адмін. 
України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5524 А] УДК 336.02:314.5 

194. Голуб В. Ф. Управління каналами збуту банківських продуктів на роздріб-
ному ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Голуб Віктор Федорович ; Держ. податк. адмін. України, 
Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-5563 A] УДК 336.717:658.87 

195. Джаферова Л. Р. Бюджетний механізм формування та використання фі-
нансових ресурсів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Джаферова Ліліяр Рустемівна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Республік. вищ. навч. 
закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2009-0084 A] УДК 336.144:332.12 

196. Дядько Є. А. Іпотечне кредитування як фактор соціалізації економічної 
системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Дядько Євгенія Андріївна ; Нац. гірн. ун-т, 
[Дніпропетров. ун-т економіки та права]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 120 пр. — [2008-5703 A] УДК 336.77:332.2 

197. Забаренко Ю. О. Економічний механізм податкового планування на про-
мисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Забаренко Юнона Олександрівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т економіки пром-сті, [Донец. ун-т економіки і права]. — Донецьк, 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-5658 A] УДК 336.22:658 

198. Калівошко О. М. Стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Калівошко Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Нац. аграр. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-5568 A] УДК (336.77:332.2):338.436](477) 

199. Колесник В. В. Податкове стимулювання розвитку інвестиційної діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Колесник Віталій Володимирович ; Н.-д. центр 
індустр. пробл. розв. НАН України, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"ХАІ"]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-5721 А] УДК 336.564 

200. Корнійчук О. П. Вдосконалення економічного механізму розвитку фон-
дового ринку в національному господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кор-
нійчук Олександр Петрович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. 
— К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0164 А] 

 УДК 336.76:330.34 
201. Кузьмак О. М. Дієвість міжбанківських кредитів у розвитку банківської 

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Кузьмак Олена Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи Нац. банку України", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Суми, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 120 пр. — [2008-5603 A] УДК 336.747.5 

202. Лободіна З. М. Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Лободіна Зоряна Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 200 пр. — 
[2009-0205 А] УДК 336.13:614.21-053.2 

203. Лунякова Н. А. Депозитні ризики у банківській діяльності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" 
/ Лунякова Наталія Автанділівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи 
Нац. банку України", [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 110 пр. — [2009-0210 А] УДК 336.717.3 

204. Моргуновський Д. З. Трансформація банківських продуктів і послуг в 
умовах зростаючої конкуренції в банківському секторі України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Моргуновський Дмитро Захарович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5615 A] 

 УДК 336.717:339.137.2](477) 
205. Славінський В. І. Фінансово-кредитний механізм формування капіталу 

торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Славінський Валерій Іванович ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2008-5553 А] УДК 336.77 

206. Спіріна О. М. Оподаткування сфери послуг в умовах соціально-ринкових 
перетворень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Спіріна Оксана Михайлівна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
150 пр. — [2008-5952 А] УДК 336.221:338.46](477) 

207. Титомир І. О. Механізм оцінки кредитоспроможності позичальників 
банків України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Титомир Ірина Олегівна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж., [Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України]. — 
Львів, 2008. — 21 с. , включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-5831 А] УДК 336.77:330.131.7 

208. Тіней А. В. Іпотечне кредитування в сільському господарстві : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Тіней Андрій Вікторович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. 
акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-5392 А] УДК 336.77:332.2]:631 

209. Червінська О. С. Організаційно-інформаційні засади адаптування ма-
шинобудівних підприємств до змін системи оподаткування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чер-
вінська Оксана Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5585 A] УДК 336.225.6:621 
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210. Черкашина К. Ф. Методичні засади забезпечення рівня капіталізації 
банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Черкашина Катерина Федорівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 110 пр. — [2008-5587 A] УДК 336.71:658.14 

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

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 
211. Ячменьова В. М. Забезпечення стійкості діяльності промислових під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Ячменьова Валентина Мар'янівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, м. Сімфе-
рополь]. — Луганськ, 2008. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (42 назви). — 
100 пр. — [2008-5880 А] УДК 338.45.01 

На ступінь кандидата 
212. Афонченкова Т. М. Формування економічного механізму енергозбере-

ження сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Афонченкова 
Тетяна Миколаївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19. — 120 пр. — [2008-5483 A] УДК 338.43:620.91 

213. Ботвіна Н. О. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарсь-
ких підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ботвіна Наталія Олександрівна ; Нац. аграр.  
ун-т, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т", [Міжнар. ун-т бізнесу і права]. — Сім-
ферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-5490 A] УДК 338.43 

214. Власенко Д. О. Формування стратегій диверсифікації діяльності під-
приємств автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Власенко Дмитро Олек-
сандрович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв.). — 110 пр. — [2008-6085 А] УДК 338.47:338.33:656.13 

215. Галак І. М. Підвищення конкурентоспроможності молокопродуктового 
підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Галак Ірина Миколаївна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 
100 пр. — [2008-5371 А] УДК 338.438:637.1 

216. Гарасим М. П. Формування регіонального м'ясопродуктового підкомп-
лексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гарасим Микола Петрович ; Львів. нац. аграр. 
ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-5498 A] УДК 338.43:637 

217. Єгорова Н. Ю. Формування та розвиток регіонального ринку насіння ози-
мої пшениці та ярого ячменю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Єгорова Наталія Юріївна ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2008-6018 А] УДК 338.439.5:633.1 
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218. Іванюк І. В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку земельних 
відносин на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Іванюк Ірина 
Вікторівна ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-5705 A] УДК 338.436 

219. Коваленко Т. П. Засоби управління непрямими витратами машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Тетяна Павлівна ; Нац. техн. 
ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6139 А] УДК 338.512:621 

220. Ковальова С. О. Розвиток особистих селянських господарств у системі 
економічних відносин в агропромисловому виробництві : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ко-
вальова Світлана Олександрівна ; Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агротехнол.  
ун-т", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5384 А] УДК 338.436:631.115.1 

221. Кончаковський Є. О. Ефективність праці та її мотивація в аграрній сфері 
АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Кончаковський Євген Олегович ; Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-0157 А] УДК 338.436:331.101.3 

222. Коняхіна Т. В. Підвищення ефективності комунікацій на регіональному 
ринку послуг вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ко-
няхіна Тетяна В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донец. держ. 
ун-т упр.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-0159 А] УДК 338.46:378 

223. Кучіна С. Е. Обґрунтування напрямків інвестування на промисловому 
підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кучіна Світлана Едуардівна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5532 А] УДК 338.45 

224. Лаврів Л. А. Стратегічне планування у системі управління національним 
господарством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лаврів Лілія Андріївна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-6181 A] УДК 338.2 

225. Литвин Ю. О. Розвиток земельних відносин сільськогосподарских під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Литвин Юрій Олексійович ; Дніпропетров. держ. аграр. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2009-0203 А] УДК 338.436:332.21 

226. Максимова О. С. Економічне обґрунтування ресурсного потенціалу гір-
ничорудних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Максимова Олена Сергіївна ; Криворіз. 
техн. ун-т. — Кривий Ріг (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5453 A] УДК 338.45:622.34 

227. Максимович В. І. Соціально-економічна природа підприємництва: діалекти-
ка, потенціал реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Максимович Валерія Іванівна ; Держ. вищ. 
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навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5387 А] УДК 338.22 

228. Максим'юк С. В. Управління діяльністю підприємств в кризових ситуа-
ціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Максим'юк Сергій Васильович ; Європ. ун-т, [Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 120 пр. — [2008-6034 А] УДК 338.124.4 

229. Місевич М. А. Забезпечення конкурентоспроможності високотоварних 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Місевич Микола Анатолійо-
вич ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-6253 A] УДК 338.43 

230. Моргачов І. В. Державна науково-технічна політика розвитку проектних 
організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Моргачов Ілля Вікторович ; Донец. держ. ун-т 
упр., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-6052 А] УДК 338.24 

231. Ніколаєва А. М. Формування стратегії досягнення конкурентних переваг 
підприємств м'ясної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ніколаєва Анжела Миколаївна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — [2008-5980 А] УДК 338.439.4:637.5 

232. Подік А. В. Управління агролізингом при здійсненні інвестиційної діяль-
ності аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Подік Андрій Володимирович ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5430 A] УДК 338.436 

233. Поснова Т. В. Механізм функціонування соціальної складової економіч-
ної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Поснова Тетяна Вікторівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5390 А] УДК 338.24:316.1 

234. Прокопчук О. А. Забезпечення економічної стійкості сільськогосподарсь-
ких підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прокопчук Оксана Андріївна ; М-во аграр. 
політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5677 A] УДК 338.43 

235. Рудик Н. І. Формування ефективного ринку сільськогосподарської про-
дукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рудик Наталія Іванівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-6227 A] УДК 338.43.01 

236. Степанова М. М. Формування ринкової інфраструктури аграрних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Степанова Маргарита Михайлівна ; Нац. аграр. ун-т, 
Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т", [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-6194 A] УДК 338.436 

237. Узунов В. В. Оцінка і діагностика соціальної напруги в державних цільових 
програмах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Узунов Володимир Володимирович ; Н.-д. центр 
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індустр. пробл. розв. НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5873 А] УДК 338.22 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 
238. Артемов В. І. Управління ефективністю функціонування нафтогазовидо-

бувного комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Артемов Володимир Івано-
вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—31 (41 назва). — 100 пр. — [2008-5761 А] УДК 338.45:622.32(477) 

239. Діброва А. Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробницт-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Діброва Анатолій Дмитрович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів Ук-
раїни]. — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — 
[2008-6169 A] УДК 338.439(477) 

На ступінь кандидата 
240. Бондаренко І. С. Конкурентоспроможність економіки України в умовах 

розвитку національної інноваційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бондаренко 
Ірина Станіславівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Бара-
новського. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 130 пр. — 
[2009-0027 А] УДК 338.2:330.341.1](477) 

241. Ільїн В. Ю. Формування і розвиток корпоративних структур в аграрному 
секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ільїн Валерій Юрійович ; Луган. 
нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-5706 A] УДК 338.436(477) 

242. Клочковський О. В. Розвиток підприємництва в сільському господарстві : 
(на матеріалах Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клочковський Олександр Владиславович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0138 А] УДК 338.436(477.44) 

243. Кушнірук В. С. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення 
садівництва в аграрних підприємствах регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кушнірук Віктор Степа-
нович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5452 A] УДК 338.436:634:631.11](477.73) 

244. Одінцов О. М. Формування та функціонування ринку молока і моло-
копродуктів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Одінцов Олег Михайлович ; Тер-
нопіл. нац. екон. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук"]. 
— Тернопіль, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-5345 A] УДК 338.439.4:637.1(477) 

245. Ткачук П. Ю. Стан і проблеми розвитку підприємств молочного під-
комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ткачук Петро Юрійович ; Луган. нац. аграр. 
ун-т. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-5787 А] УДК 338.43:637.1](477.61) 
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338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 
246. Кулік В. В. Теоретичні основи культурного туризму : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. культорології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Кулік Валентина Василівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0187 А] УДК 338.48-6:7/8 

247. Моран О. І. Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил. і регіон. економіка" / Моран Олександр Ігорович ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-6037 А] УДК 338.487 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь кандидата 
248. Антонюк К. І. Маркетингове позиціонування на ринку морозива Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Антонюк Катерина Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2008-5882 А] УДК 339.138:338.439](477) 

249. Боліновська Н. Я. Інвестиційна привабливість та ефективність відтво-
рення потенціалу торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Боліновська На-
талія Ярославівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5802 А] УДК 339.13:658.152 

250. Жарська І. О. Формування маркетингової системи підприємства заліз-
ничного транспорту в сучасних умовах України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жарська Ірина 
Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Одес. 
держ. екон. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-5505 A] УДК 339.138:656.2](477) 

251. Микитюк З. В. Національні інноваційні системи як механізм підвищення 
конкурентоспроможності в перехідних економіках країн Центральної Європи : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Микитюк Зоя Василівна ; НАН України, Ін-т світ. 
економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-6051 А] УДК 339.137.2:330.341.1(4-191.2) 

252. Олексенко Р. І. Підвищення конкурентоспроможності м'ясопереробних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олексенко Роман Іванович ; Харків. нац. аграр. 
ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-6189 A] УДК 339.137.2:637.5 

253. Остроумова В. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності на регіональному ринку аграрної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Остро-
умова Вікторія Володимирівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Львів. комерц. акад. 
Центр. спілки спожив. т-в України]. — Миколаїв, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5459 A] УДК 339.13.017:631.1 
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254. Павлова О. В. Конкурентоспроможність продукції підприємств сільсько-
господарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Павлова Ольга Володи-
мирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 140 пр. — [2008-6190 A] УДК 339.137.2:631.3 

255. Сомова О. Є. Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств 
машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сомова Оксана Євгенівна ; ПВНЗ Європ. ун-т, 
[Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. — [2008-5989 А] УДК 339.137.22:62 

256. Трофімчук О. Р. Управління конкурентоспроможністю торговельних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Трофімчук Олександр Романович ; Укооспілка, 
Львів. комерц. акад. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5633 A] УДК 339.137.2 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь кандидата 
257. Кучай О. В. Роль ТПП в сприянні зовнішній торгівлі в інституційній 

системі регулювання відкритої економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кучай 
Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Київ. ун-т 
туризму, економіки та права]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2008-6049 А] УДК 339.52:334.788 

258. Литвиненко П. О. Міжнародні стратегії компаній України в умовах 
цінових флуктуацій : (на прикл. п-в хім. пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Литвиненко Павло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  
2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-0204 А] УДК 339.5:66](477) 

259. Лук'яненко О. В. Податкове регулювання міжнародної торгівлі това-
рами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Лук'яненко Олена Василівна ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0208 А] УДК 339.543 

260. Філіпова Н. О. Розвиток експортної діяльності високотехнологічних під-
приємств в умовах загострення конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Філіпова Наталя 
Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2008-5792 А] УДК 339.564 

261. Черкас Н. І. Несировинний експорт України і його макроекономічне 
стимулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Черкас Наталія Ігорівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-6158 А] УДК 339.564(477) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 
262. Атаманюк Ю. А. Формування валютно-фінансових відносин України з 

Європейським Союзом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Атаманюк Юрій Анатолійо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5762 А] УДК 339.727.2(477) 

263. Дамаскіна М. В. Управління міжнародними інвестиційними ризиками : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ.  
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дамаскіна Марина Валеріївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. , 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0079 A] УДК 339.727.22 

264. Намонюк В. Є. Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах гло-
бальної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Намонюк Василь Євгенович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5742 А] УДК 339.727.2:336.71 

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

Глобалізація економіки 

На ступінь кандидата 
265. Бабій Л. В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі : 

(на прикл. компаній-авіаперевізників) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бабій Людмила Во-
лодимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0011 А] УДК 339.944:334.752 

266. Боярко І. М. Розвиток інноваційно-орієнтованого прикордонного співро-
бітництва : (на прикл. Сум. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Боярко Ірина Мико-
лаївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2008. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 110 пр. — [2008-6127 А] 

 УДК 339.94:330.341.1 
267. Вергуненко М. В. Динаміка трансакційних витрат країни в процесі її ре-

гіональної інтеграції : (на прикл. Європ. Союзу) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Вергуненко Михайло В'ячеславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2008-5407 A] УДК 339.924:336.717]:061.1ЄС 

268. Диха М. В. Трансформація інвестиційної привабливості України в гло-
бальному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Диха Марія Василівна ; М-во фі-
нансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0085 A] 

 УДК 339.9.012:330.322](477) 
269. Єрмілова К. В. Прямі іноземні інвестиції в умовах формування глобаль-

ного економічного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Єрмілова Катерина 
Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2009-0101 A] УДК 339.9:330.322 

270. Злобін І. В. Визначення інтеграційних пріоритетів України в контексті ви-
користання потенціалу старопромислових регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Злобін Ілля Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5507 A] УДК 339.924:332.135(477) 
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271. Коваленко О. О. Регіонально-інтеграційні пріоритети країн в процесі гло-
балізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Коваленко Олена Оле-
гівна ; Донец. нац. ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0144 А] УДК 339.92 

272. Рилач Н. М. Особливості взаємодії України та Європейського Союзу у 
науково-технологічній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Рилач Наталія Ми-
хайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5756 А1] УДК 339.942(477+4):001.83 

34 Право. Юриспруденція 

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

На ступінь доктора 
273. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: теоретико-правові заса-

ди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія 
та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Бостан Сергій Костянтинович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2008. —  
36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (47 назв). — 150 пр. — [2008-6042 А] УДК 340.12(477) 

274. Головатий С. П. Верховенство права: ідея, доктрина, принцип : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Головатий Сергій Петрович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2008. — 44 с. — Бібліогр.: с. 39—41. 
— 100 пр. — [2008-5692 A] УДК 340.131 

275. Крестовська Н. М. Ювенальне право України: генезис та сучасний стан : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Крестовська Наталя Мико-
лаївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37. — 
100 пр. — [2008-5727 А] УДК 340.11:342.726-053.6](477) 

На ступінь кандидата 
276. Балтаджи П. М. Юридична мова правозастосовних актів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія дер-
жави і права ; історія політ. і прав. учень" / Балтаджи Поліна Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5643 A] УДК 340.113 

277. Бернюков А. М. Юридична герменевтика як методологія здійснення 
правосуддя : (філософ.-теорет. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Бернюков Анатолій Миколайович ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-5885 А] УДК 340.12 

278. Васильєв С. В. Правовий статус працівників міліції УСРР у 20-х роках 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. та прав. учень" / Васильєв Станіс-
лав Валерійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 19, [1] с. — Біблі-
огр.: с. 17. — 100 пр. — [2008-5495 A] УДК 340.12 

279. Журавель А. В. Розвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, 
проблеми та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. вчень" / Жу-
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равель Алла Василівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, [Одес. держ. ун-т 
внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-0106 A] УДК 340.15(477) 

280. Івченко Ю. В. Філософсько-правовий аналіз гендерної політики в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія 
права" / Івченко Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 150 пр. — [2009-0117 A] УДК 340.12:316.346.2 

281. Копча В. В. Конституційний розвиток Словацької Республіки 1989—2004 рр. : 
іст.-прав. дослідж. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Копча 
Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2009-0162 А] 

 УДК 340.15+342.4(437.6)]"1989/2004" 
282. Кравчук В. М. Взаємовідносини громадських організацій і держави в 

умовах формування громадського суспільства в Україні : (теорет.-прав. аспекти) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Кравчук Валентина Мико-
лаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-5725 А] 

 УДК 340.111.5:061.2](477) 
283. Пригара Л. І. Юридична техніка актів правозастосування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Пригара Леся Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5820 А] УДК 340.134 

284. Середа О. О. Правова процедура: теоретико-правові засади та практичні 
виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Середа Олеся Оле-
гівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6066 А] УДК 340.13 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
285. Корнійчук Є. В. Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тен-

денції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12. 00.11 "Міжнар. право" / Корнійчук Євген 
Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2008-6097 А] УДК 341 

286. Нуруллаєв І. С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради 
Європи у боротьбі з корупцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Нуруллаєв Ількін Садагат огли ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-5816 А] УДК 341.176(4):328.185 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
287. Ладиченко В. В. Гуманістичні основи організації державної влади : авт-

ореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Ладиченко Віктор Валерійович ; Ін-т за-
конодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2008. — 42 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 36—39 (42 назви). — 100 пр. — [2008-6142 А] УДК 342.2 
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288. Ліпкан В. А. Адміністративно-правові основи забезпечення національної 
безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ліпкан Володимир Ана-
толійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 34 с. — Бібліогр.: с. 24—31. 
— 100 пр. — [2008-6184 A] УДК 342.951:[351.746.1:316.422](477) 

На ступінь кандидата 
289. Білоскурська О. В. Конституційний обов'язок додержуватися Конституції 

України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 
людей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право" / Білоскурська Олена Валеріївна ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-5645 A] УДК 342.7 

290. Буханевич О. М. Адміністративно-правове забезпечення житлово-кому-
нального господарства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бу-
ханевич Олександр Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни. — К., 2009. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0038 А] 

 УДК 342.97:35.075.5 
291. Данилюк Ю. В. Теоретичні засади конституційних правовідносин в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.]  
12.00.02 "Конституц. право" / Данилюк Юрій Васильович ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-0080 A] УДК 342:340.111.5](477) 

292. Золотарьова М. К. Адміністративно-правовий статус державних подат-
кових інспекцій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Золо-
тарьова Марія Карлівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропет-
ровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0114 A] 

 УДК 342.922:351.713](477) 
293. Іванюшенко В. В. Конституційне право людини і громадянина на без-

печне для життя і здоров'я довкілля та його забезпечення в системі місцевого 
самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.02 "Конституц. право" / Іванюшенко Вікторія Вікторівна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-0116 A] УДК 342.7:352](477) 

294. Касараба Ю. Я. Адміністративно-правове забезпечення впровадження 
міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
фін. право ; інформ. право" / Касараба Юрій Ярославович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-0130 А] УДК 342.951:351.74](477):006.032 

295. Красноступ Г. М. Організаційні та правові засади регулювання суспільних 
відносин щодо комп'ютерних програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Красно-
ступ Ганна Миколаївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-0175 А] УДК 342.95:004.42 

296. Кузьменко О. О. Адміністративно-правове забезпечення менеджменту в 
державній податковій службі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Кузьменко Оксана Олександрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — 
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Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-0186 А] УДК 342.97:351.713(477) 

297. Логвиненко Б. О. Адміністративно-правові засади медичного забезпе-
чення 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" 
/ Логвиненко Борис Олексійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6251 A] 

 УДК 342.951(477) 
298. Медвідь А. Б. Конституційно-правовий статус тимчасових комісій Вер-

ховної Ради України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Медвідь Андрій Богданович ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — К. : 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-5814 А] УДК 342.5 

299. Микитенко Л. А. Адміністративно-правове регулювання рекламної діяль-
ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Микитенко Людмила 
Андріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Київ. нац.  
торг.-екон. ун-т]. — К., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5978 А] УДК 342.95:659.1](477) 

300. Опацький Р. М. Адміністративно-правові засади діяльності міліції щодо 
забезпечення громадського порядку під час виборів народних депутатів та Прези-
дента України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Опацький Роман Мико-
лайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6258 A] УДК 342.951:342.943.2](477) 

301. Пашкова О. Б. Національна ідея як чинник консолідації українського сус-
пільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.05 
"Етнополітологія та етнодержавозн." / Пашкова Оксана Брониславівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Європ. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5544 А] УДК 342.5(477) 

302. Правдюк А. Л. Організаційно-правові засади реєстрації і ідентифікації 
сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Правдюк 
Андрій Леонідович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5943 А] УДК 342.951:636.03 

303. Різник С. В. Забезпечення державою конституційного права людини і 
громадянина на підприємницьку діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Різник Сергій Васильович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5866 А] УДК 342.72/.73(477) 

304. Романенко К. М. Конституційне право громадянина на освіту в Україні: 
стан і тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Романенко Катерина Михайлівна ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Запоріз. нац. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5626 A] УДК 342.733(477) 

305. Савченко О. І. Адміністративні делікти у сфері міграції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Савченко Олександр Ілліч ; Нац. ун-т держ. податк. служби Ук-
раїни, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-6062 А] 

 УДК 342.95 
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306. Серватюк Л. В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Дер-
жавної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Сер-
ватюк Людмила Василівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5870 А] УДК 342.9:351.746.1(477) 

307. Стрельченко О. Г. Заохочення як метод управління у сфері охорони 
здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Стрельченко Оксана Григорівна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5472 A] УДК 342.95:614 

308. Харченко О. В. Напівпрезидентська форма правління: становлення і 
розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Харченко Оксана Валеріївна ; НАН України, Ін-т політ. і 
етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-5993 А] УДК 342.511 

309. Цоклан В. І. Система сучасних джерел конституційного права України: 
проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право" / Цоклан Віктор Іванович ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5584 A] УДК 342.7(477) 

310. Чомахашвілі О. Ш. Адміністративно-правове регулювання охорони прав 
на промислові зразки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Чомахашвілі 
Олена Шотаєвна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Відкритий міжнар. ун-т 
розв. людини "Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5635 A] УДК 342.95:347.77](477) 

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

На ступінь кандидата 
311. Гловюк І. В. Судова діяльність у досудовому провадженні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза" / Гловюк Ірина Василівна ; Одес. нац. юрид. акад. 
— Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-6166 A] 

 УДК 343.123.1 
312. Головкін С. В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно 

власності особи та її використання на початковому етапі розслідування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза" / Головкін Сергій Вікторович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Х., 2008. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2008-5895 А] УДК 343.98 

313. Дем'яненко Ю. І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторкан-
ності приватного життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Дем'яненко 
Юлія Іванівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5376 А] УДК 343.4(477) 

314. Діордіца І. В. Кримінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держав-
ної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Діордіца Ігор Володими-
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рович ; Акад. адвокатури України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6015 А] УДК 343.32 

315. Калачова О. М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що 
беруть участь у досудовому провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експер-
тиза" / Калачова Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. 
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-5970 А] УДК 343.123.1:343.132 

316. Книга М. М. Примусові заходи медичного характеру як засіб поперед-
ження злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Книга 
Максим Михайлович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0139 А] УДК 343.268 

317. Комісарчук Р. В. Основи розслідування фактів незаконної приватизації 
державного та комунального майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / 
Комісарчук Руслан Васильович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6218 A] УДК 343.985:343.37 

318. Легких К. В. Загальнонаукові та процесуальні питання проведення 
судової правової експертизи в судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза" / Легких Кирило Вікторович ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-0198 А] УДК 343.148 

319. Маслюк О. В. Розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних мате-
ріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Маслюк Олександр Володи-
мирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5908 А] УДК 343.98 

320. Микитчик А. В. Кримінологічні засади запобігання шахрайству з неру-
хомістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Микитчик Андрій 
Васильович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-5454 A] УДК 343.97+343.537 

321. Мозоль С. А. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. пра-
во та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Мозоль Станіслав Анатолійович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5456 A] УДК 343.415+342.841 

322. Стеблинська О. С. Запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми 
в стані сп'яніння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Стеблинська 
Оксана Степанівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2008. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5953 А] УДК 343.915:343.976 

323. Стецюк Б. Р. Кримінальний процес у правовій системі Гетьманщини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. вчень" / Стецюк Богдан Романо- 
вич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетров. держ. ун-ту 
внутр. справ]. — Х., 2008. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5558 А] УДК 343.1(477)"16/17" 

324. Стрелковська Ю. О. Маргінальні групи в структурі організованої зло-
чинності: кримінологічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право і кримінологія ; кримін.-виконав. 
право" / Стрелковська Юлія Олександрівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2008-5783 А] УДК 343.97 

325. Федотова Г. В. Оскарження дій та рішень міліції як органу дізнання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Федотова Ганна Валеріївна ; Київ.  
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-5790 А] УДК 343.98 

326. Хабло О. Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза" / Хабло Оксана Юріївна ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-6196 A] 

 УДК 343.35:343.13 

346 Господарське право. 
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь кандидата 
327. Кравець І. М. Правове становище суб'ктів організаційно-господарських 

повноважень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.04 "Госп. право ; госп.-процес. право" / Кравець Ірина Мирославівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). 
— 100 пр. — [2008-5450 A] УДК 346.2:546.5 

347 Цивільне право. Судовий устрій 
347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 
328. Горбась Д. В. Здійснення суб'єктивних цивільних прав фізичних осіб: 

поняття, способи, межі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" 
/ Горбась Денис Володимирович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. 
наук України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0067 A] УДК 347.121.2 

329. Нечипуренко О. М. Цивільно-правове регулювання перевезень таксі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра-
во та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Нечипуренко Олек-
сандр Михайлович ; Одес. нац. юрид. акад., [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6256 A] УДК 347.13:656.13 

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності 
На ступінь кандидата 

330. Медведєва Н. П. Правові засади гірничої концесії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; 
екол. право ; природоресурс. право" / Медведєва Наталія Петрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-5611 A] УДК 347.249 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 
На ступінь кандидата 

331. Алябишев М. С. Особливості укладення договорів на аукціоні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Алябишев Михайло Степа-
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нович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ України М-ва внутр. справ України]. — К., 2009. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0005 А] УДК 347.44 

332. Іваненко О. А. Цивільно-правове регулювання притримання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Іваненко Олеся Анатоліївна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6296 А] УДК 347.4 

333. Лехкар О. В. Договір приєднання в цивільному праві України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Лехкар Оксана Василівна ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5533 А] УДК 347.44(477) 

334. Орзіх Ю. Г. Брокерський договір: цивільно-правовий аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Орзіх Юрій Геннадійович ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-6259 A] УДК 347.413 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право, зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 
335. Плачков Д. Ф. Відшкодування шкоди фізичній особі, що потерпіла від 

злочину, за цивільним законодавством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; 
міжнар. приват. право" / Плачков Дмитро Федорович ; Одес. нац. юрид. акад. — Оде-
са, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6309 А] УДК 347.53 

336. Церковна О. В. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідаль-
ності за завдання шкоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Церковна Олена Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Одес. держ. ун-т  
внутр. справ]. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-5793 А] УДК 347.51:347.424 

347.73 Фінансове право 

На ступінь кандидата 
337. Вакарюк Л. В. Інститут фінансового права: питання теорії та методо-

логії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Вакарюк Людмила Василівна ; 
Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-5494 A] УДК 347.73 

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. 
Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, 

проектів, найменувань тощо 

На ступінь кандидата 
338. Ульянова Г. О. Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають 

у зв'язку з рекламою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Ульянова Галина Олексіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5917 А] УДК 347.777 
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347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 
339. Шевчук С. В. Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової 

влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Шевчук Станіслав 
Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). — 100 пр. — [2008-5838 А] УДК 347.9(477) 

На ступінь кандидата 
340. Клименко К. О. Правозастосування в судовому адміністративному про-

цесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Клименко Кирило 
Олегович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-5514 A] УДК 347.998.85(477) 

341. Ковальчук І. С. Організаційно-правові проблеми розгляду звернень 
громадян і юридичних осіб в органах прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / 
Ковальчук Інна Сергіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назви). — 100 пр. — [2008-5810 А] УДК 347.97/.99 

342. Колісник О. В. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Колісник Олена Вік-
торівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-5776 А] УДК 347.998.2 

343. Кравчук В. М. Роль суду і прокуратури у забезпеченні законності актів 
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвока-
тура" / Кравчук Володимир Миколайович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2008-5812 А] УДК 347.97/.99 

344. Павлюченко Ю. М. Правове регулювання діяльності по реалізації ареш-
тованого майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Павлюченко Юлія Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5748 А] УДК 347.952 

345. Степаненко Т. В. Судочинство у справах за позовами про захист прав та 
інтересів невизначеного кола осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. право" 
/ Степаненко Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. — [2008-5631 A] УДК 347.921.3 

346. Фазикош Г. В. Судове рішення в цивільному судочинстві : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Фазикош Ганна Василівна ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-5874 А] УДК 347.95 

347. Шадура Д. М. Цивільна юрисдикція : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; 
міжнар. приват. право" / Шадура Дмитро Миколайович ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2008-5796 А] УДК 347.98(477) 
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349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 
348. Амелічева Л. П. Забезпечення безпеки праці як умови трудового дого-

вору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право ; право соц. забезп." / Амелічева Лілія Петрівна ; Нац. юрид. акад. Ук-
раїни ім. Ярослава Мудрого, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Кабінет Мініст- 
рів України]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5682 A] УДК 349.23 

349. Величко Д. М. Джерела міжнародно-правового регулювання праці : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Трудове пра-
во ; право соц. забезп." / Величко Дмитро Михайлович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5647 A] УДК 349.22 

350. Веприцький Р. С. Правове регулювання захисту соціально-економічних 
прав людини в сфері праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.05 "Трудове право ; право соц. забезп." / Веприцький Роман Сер-
гійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-5648 A] УДК 349.2 

351. Киян В. Я. Правове регулювання переміщення та просування по службі 
працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Трудове право ; право соц. забезп." / Киян Володимир 
Якович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетров. держ.  
ун-ту внутр. справ]. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-0134 А] УДК 349.22:351.74 

352. Красюк Т. В. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів 
акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Красюк Тетяна Василівна ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-5726 А] УДК 349.235-057.4 

353. Рим О. М. Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право 
соц. забезп." / Рим Олена Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5352 A] УДК 349.22 

354. Черноус С. М. Оціночні поняття у трудовому праві України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право 
соц. забезп." / Черноус Світлана Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка Кабінет Міністрів України]. —  
Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-5834 А] УДК 349.2(477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 
355. Оклей І. В. Правове регулювання пенсійного забезпечення та надання со-

ціальних послуг в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страху-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право ; право соц. забезп." / Оклей Іляна Вікторівна ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— 100 пр. — [2008-5745 А] УДК 349.3:368.914 

356. Чередніченко Н. А. Соціально-правовий захист жінок-працівників орга-
нів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 



   

  48 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Чередніченко Наталя Анато-
ліївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-6277 A] УДК 349.3:351.7-055.2](477) 

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених 
пунктів. Будівельне право. Житлове право  

На ступінь кандидата 
357. Марченко С. І. Організаційно-правові питання товарного сільськогос-

подарського виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природо-
ресурс. право" / Марченко Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—15 (30 назв). — 100 пр. — 
[2008-5609 A] УДК 349.42(477) 

358. Оверковська Т. К. Правові засади охорони земель від забруднення та 
псування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Оверковсь-
ка Тетяна Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5618 A] УДК 349.415(477) 

359. Філатова В. К. Правове регулювання геологічного вивчення надр : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; 
аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Філатова Вікторія Костянти-
нівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5582 A] УДК 349.4:550.8 

360. Юрескул В. О. Правове регулювання поводження з побутовими відхода-
ми в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Юрескул 
Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. юрид. акад.]. 
— К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 150 пр. — [2008-5598 A] 

 УДК 349.4:351.777.61](477) 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь доктора 
361. Матвійчук В. К. Кримінально-правова охорона навколишнього природ-

ного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та криміно-
логія ; кримін.-виконав. право" / Матвійчук Валерій Костянтинович ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр."]. — К., 
2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. — [2008-5664 A] УДК 349.6(477) 

На ступінь кандидата 
362. Басай О. В. Правовий режим рослинного світу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; 
екол. право ; природоресурс. право" / Басай Олександр Вікторович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — [2009-0013 А] УДК 349.6:58](477) 

363. Бригадир І. В. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в 
галузі автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоре-
сурс. право" / Бригадир Іван Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5491 A] УДК 349.6:656.13 
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364. Кирєєва І. В. Загальні засади припинення прав громадян щодо природних 
об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Кирєєва Ірина Ва-
леріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5512 A] УДК 349.6+347.43 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 
365. Козаков В. М. Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного 

управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Козаков Володимир Миколайович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2008-6094 А] УДК 35.071:316.354](477) 

На ступінь кандидата 
366. Калінкіна Н. В. Партнерські відносини між владою та "третім сектором" 

у соціальній державі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Калінкіна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5770 А] УДК 35.072.3 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
367. Ільяшенко В. А. Державне регулювання продовольчого забезпечення 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ільяшенко Вікторія Анатоліївна ; Класич. приват. 
ун-т , [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2008. —  
40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — [2008-6213 A] УДК 351.824 

368. Калініна Л. М. Система інформаційного забезпечення управління за-
гальноосвітнім навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Калініна Людмила 
Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Ін-т педагогіки Акад. 
пед. наук України]. — К., 2008. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (67 назв). — 
100 пр. — [2008-5769 А] УДК 351.851 

369. Комар Ю. М. Наукові засади інноваційних механізмів державного управ-
ління підготовкою студентів управлінських спеціальностей : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Комар Юрій Миколайович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2009-0154 А] УДК 351.851:378.147 

370. Кризина Н. П. Державна політика України в галузі охорони здоров'я: 
механізми формування та реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кризина Наталія Пав-
лівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (33 назви). — 100 пр. — [2008-5576 A] УДК 351.77(477) 

371. Лозинська Т. М. Державне управління розвитком продовольчого ринку 
України в умовах глобалізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лозинська Тамара 
Миколаївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Донецьк, 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—33 (52 назви). — 100 пр. — [2008-5606 A] УДК 351.82:338.439.5 
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372. Лопушинський І. П. Формування та реалізація державної мовної політи-
ки в галузі освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лопушинський Іван Петрович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 27—33 (68 назв). — 100 пр. — [2008-5607 A] УДК 351.851:81](477) 

373. Пісьмаченко Л. М. Державне управління зовнішньоторговельною діяль-
ністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір: механізми 
регулювання та контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пісьмаченко Людмила Миколаївна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — 100 пр. — [2008-5862 А] УДК 351.82:339.56](477) 

374. Семенченко А. І. Стратегічне планування у сфері державного управління 
національною безпекою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Семенченко Андрій Іванович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 30—34 (53 назви). — 100 пр. — [2008-5826 А] УДК 351.746.1 

На ступінь кандидата 
375. Алфьорова І. Є. Механізми державного управління розвитком соціально-

економічної інфраструктури регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр. / Алфьорова Ірина Євгенів-
на ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5881 А] УДК 351.82/.84 

376. Безуглий О. В. Територіальна громада в Україні: напрями та чинники ста-
лого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Безуглий Олександр Володимирович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5685 A] 

 УДК 352.07:316.334.55/.56](477) 
377. Білик В. М. Організаційно-правові засади реалізації поліцейської функції 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Білик Вадим Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-5521 А] УДК 351.741(477) 

378. Бондарчук Н. О. Державна політика Чехії в галузі освіти: стан і тенденції 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бондарчук Наталія Олександрівна ; Акад. муніцип. 
упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6203 A] УДК 351.851(437.1/.2) 

379. Василенко А. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхо-
вих компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Василенко Антоніна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6009 А] УДК 351.83:[330.322:368.021] 

380. Дзяна Г. О. Удосконалення механізмів реалізації державної політики у 
сфері енергозбереження України : (соц.-екол. аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дзя-
на Галина Олексіївна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президен-
тові України. — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-5654 A] УДК 351.824.11(477) 

381. Дітковська М. Ю. Формування інформаційного забезпечення в системі дер-
жавного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дітковська Марина Юріївна ; НАН України, Рада 
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по вивч. продуктив. сил України, [Чернівец. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-5701 A] УДК 351/354:004 

382. Завальний М. В. Адміністративно-деліктне провадження, що здійс-
нюється органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / За-
вальний Михайло Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5898 А] УДК 351.745 

383. Калітієвська Л. А. Державне регулювання розвитку регіональних ринків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Меха-
нізми держ. упр." / Калітієвська Людмила Анатоліївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Харків. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Донецьк, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5511 A] УДК 351.758.2 

384. Кобринський В. Ю. Державний контроль у сфері національної безпеки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Кобринський Віталій Юрійович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-6215 A] УДК 351.86(477) 

385. Котовенко М. А. Державне регулювання агропродовольчих ринків в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Котовенко Михайло Андрійович ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-5723 А] УДК 351:338.436](477) 

386. Купрійчук В. М. Гуманізація державного управління в Україні: сутність 
та основні напрями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-6027 А] УДК 351(477) 

387. Лащенко О. В. Формування маркетингово-орієнтованої системи управ-
ління в місцевому самоврядуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Лащенко Оксана Васи-
лівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-5902 А] УДК 352.075.1 

388. Манаєв О. Ю. Охорона та використання пам 'яток історії та культури в 
Автономній Республіці Крим (1991—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство." / Манаєв 
Олександр Юрійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, 
Центр пам'яткознав. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6252 A] УДК 351.853(477.75) 

389. Небеський Ю. С. Адміністративно-правові засади охорони громадського 
порядку та забезпечення безпеки громадян у сучасних умовах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Небеський Юрій Сергійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5909 А] УДК 351.75(477) 

390. Новікова І. В. Формування та реалізація державної політики регіональ-
ного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Новікова Ірина Вікторівна ; Донец. держ.  
ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2008-6056 А] УДК 353.1:332.1 
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391. Парій-Сергєєнко Є. П. Удосконалення державного механізму управління 
формуванням та використанням місцевих бюджетів в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Парій-Сергєєнко Євгенія Павлівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5543 А] УДК 351.083.3 

392. Пойченко О. А. Державне регулювання торговельної інтеграції України у 
світовий економічний простір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пойченко Ольга Анатоліївна ; 
Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5348 A] 

 УДК 351.824.5(477) 
393. Семенко С. В. Механізми вдосконалення державної системи захисту прав 

споживачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Семенко Сергій В'ячеславович ; Акад. муніцип. 
упр. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5550 А] 

 УДК 351:366.5 
394. Сулімова С. І. Механізми державного управління у сфері захисту прав жінок в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: [спец.] 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Сулімова Світлана Іванівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5473 A] УДК 351:342.72-055.2](477) 

395. Топалова Е. Х. Наближення вітчизняної системи врядування до євро-
пейських стандартів: регіональний рівень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр.: [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Топалова Ельзара 
Халілівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2008-5475 A] УДК 353.1(477) 

396. Чумакова О. В. Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в 
контексті досвіду держав Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Чумакова 
Ольга Володимирівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5995 А] УДК 352.071:341.176(4) 

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

На ступінь кандидата 
397. Стевенс Н. Г. Військове співробітництво України з НАТО в 90-х роках 

ХХ — на початку ХХІ ст. : (іст.-аналіт. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Стевенс Наталія Глібівна ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5829 А] УДК 355.357"19/20" 

355/359(477) Збройні cили України 
На ступінь кандидата 

398. Козинець І. П. Участь Збройних сил України в міжнародній миротворчій 
діяльності (1992 — 2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Козинець Іван Павлович ; Нац. акад. оборони 
України. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6023 А] 

 УДК 355.357(477)"1992/2006" 
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36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. 
Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 
399. Білоусов О. С. Інституалізація громадянської ініціативи в Україні: світо-

вий досвід та національні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Білоусов Олександр Сергійо-
вич ; Одес. нац. юрид. акад., [Нац. ін-т стратег. дослідж. при Президентові України]. 
— Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5886 А] 

 УДК 364-787.86:32.019.5(477) 
400. Жигар Н. М. Соціальний захист сільського населення: стан і перспективи 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Жигар Наталія Михай-
лівна ; НАН України, Ін-т регіон. досілдж. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-0103 A] УДК 364.013:316.343.37 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

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

На ступінь доктора 
401. Гуральник Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття у контексті 

розвитку теорії і практики музичної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гуральник 
Наталія Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 39 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (48 назв). — 100 пр. — [2008-5897 А] УДК 37(091):786.2.03(477)"19" 

402. Калініченко Н. А. Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному 
регіоні України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Калініченко Надія 
Андріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2008. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 
(41 назва). — 100 пр. — [2008-5382 А] УДК 37.018.51.091.33-027.22(477.4)"19" 

На ступінь кандидата 
403. Андрощук Л. М. Формування індивідуального стилю діяльності майбут-

нього вчителя хореографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Андрощук Людмила Михай-
лівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 300 пр. — 
[2009-0008 А] УДК 37.091.12:792.8 

404. Базелюк В. Г. Формування дослідницьких умінь керівників загальноосвіт-
ніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Базелюк Василь Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" 
АПН України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-6282 А] УДК 37.091.12:005.963 

405. Башманівський О. Л. Формування інтелектуальних умінь старшоклас-
ників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Башма-
нівський Олексій Леонідович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-0014 А] УДК 37.015.31:81 



   

  54 

406. Білецький О. А. Розвиток народної освіти у Катеринославській губернії 
(друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Білецький 
Олексій Анатолійович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Слов'ян. держ. пед. 
ун-т]. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-0021 А] УДК 37(477.63)"18/19" 

407. Вознюк О. В. Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку 
вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Вознюк Олександр Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 
— Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 
[2009-0046 A] УДК 37.091.2 

408. Волинська О. С. Розвиток художньої освіти в Галичині в другій половині 
ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Волинська Олена 
Степанівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Миколаїв. держ. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського]. — Тернопіль, 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—20 
(40 назв). — 100 пр. — [2008-6206 A] УДК 37.015.31:7](477.83/.86) 

409. Дєдов Є. Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до 
менеджменту в соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Дєдов Євген Геннадійович ; Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-0083 A] УДК 37.013.42:364-43 

410. Дмітренко Н. Є. Дидактичні засади профільного навчання учнів при-
ватних загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Дмітренко Наталя 
Євгеніївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського]. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(24 назв). — 100 пр. — [2009-0086 A] УДК 37.026.018.593 

411. Кальченко Л. В. Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних 
дітей у притулках для неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Кальченко Лариса Володимирівна ; 
Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0122 А] УДК 37.013.42:364.04-053.2 

412. Карпенкова Н. І. Еколого-естетичне виховання ліцеїстів у процесі озна-
йомлення з історико-природними заповідниками Криму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 
Карпенкова Наталія Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Республік. 
вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Луганськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5771 А] УДК 37.015.31(477.75) 

413. Колодійчук О. Я. Розвиток технічної творчості дітей та молоді у нав-
чальних закладах Галичини (1900—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Коло-
дійчук Олег Ярославович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. 
експерим. ін-т пед. освіти]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0149 А] УДК 37.015.31(477.83/.86)"1900/1939" 

414. Корпач Н. І. Формування громадянської позиції підлітків у молодіжних 
організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Корпач Надія Іванівна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Терно-
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піль, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. —  
[2008-6175 A] УДК 37.015.311:061.2 

415. Круль Г. Л. Благодійно-просвітницька діяльність сім'ї Романових у Кри-
му в другій половині ХІХ на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Круль Галина Луківна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2008-6177 A] 

 УДК 37.013(477.75)(092)"18/19" 
416. Савчук І. В. Формування естетичних смаків учнів 5—9 класів на уроках 

трудового навчання засобами декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. 
навчання" / Савчук Ірина Валеріївна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Він-
ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Чернігів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 110 пр. — [2008-5949 А] УДК 37.015.31:745/749 

417. Титаренко О. І. Розвиток ідей освіти і виховання у науково-педагогічній 
спадщині Пауля Наторпа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Титаренко Олександр Іва-
нович ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького]. — Полтава, 2008. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-6317 А] УДК 37.091.4(430)(09) 

418. Тяллева І. О. Формування готовності вчителів іноземної мови до творчої 
самореалізації в професійній діяльності в системі післядипломної освіти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Тяллева Ірина Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. осві-
ти" Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-6234 A] УДК 37.046 

419. Чорноштан Т. М. Філософсько-етичні засади екологічної освіти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / 
Чорноштан Тамара Миколаївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5835 А] УДК 37.013:502 

420. Яценко Г. Ю. Комунікативність в системі дистанційного навчання: фак-
тори інтенсифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Яценко Ганна Юріївна ; Акад. пед. наук України, 
Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6000 А] УДК 37.013.73 

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

На ступінь доктора 
421. Стучинська Н. В. Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки 

майбутніх лікарів у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Стучинська Наталія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 
педагогіки АПН України]. — К., 2008. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (70 назв). 
— 100 пр. — [2008-5871 А] УДК 373.147:61 

На ступінь кандидата 
422. Алєксєєва Л. О. Робота над уживанням учнями 5—7 класів виражальних 

мовних засобів у текстах різних стилів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання укр. мови" / Алєксєєва 
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Лариса Олександрівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0003 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2 
423. Аніщук А. М. Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого са-

мовираження дошкільників різної статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Аніщук Антоніна Миколаївна ; 
Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Го-
голя]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 120 пр. — [2008-6161 A] УДК 373.2.016 

424. Височан Л. М. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-
математичних дисциплін для початкових шкіл України (1958—1991 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Височан Леся Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-5370 А] УДК 373.3.091.64(477)"1958/1991" 

425. Вішнікіна Л. П. Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної діяль-
ності школярів у процесі вивчення фізичної географії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання геогра-
фії" / Вішнікіна Любов Петрівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Ін-т педагогіки АПН Ук-
раїни]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 120 пр. — [2008-5892 А] УДК 373.016:911.3 

426. Врочинська Л. І. Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкіль-
ного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Вро-
чинська Людмила Ігорівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Рівнен. 
держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-6129 А] УДК 373.2 

427. Гнатюк О. В. Організація навчальної діяльності учнів на початковому 
етапі систематичного вивчення фізики в загальноосвітній школі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Гнатюк Оксана Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Кіровоград, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5894 А] УДК 373.016:53 

428. Гончаренко Ю. В. Естетичне виховання учнів початкових класів у про-
цесі хореографічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Гончаренко Юліана Воло-
димирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. вищ. навч. закл. 
"Запоріз. нац. ун-т"]. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-0064 A] УДК 373.3.036:792.8 

429. Гончарова І. В. Методика формування евристичних умінь учнів основної 
школи на факультативних заняттях з математики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гончарова 
Ірина Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. нац. 
ун-т]. — Черкаси, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — 
[2009-0065 A] УДК 373.091.322:51 

430. Горчинський С. В. Методика формування інтересу до трудового навчання в 
учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / Горчинський Сергій Володимирович ; 
Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5373 А] УДК 373.5.091.33-027.22 
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431. Горячок І. В. Методика вивчення публіцистичних творів у старших 
класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Горячок Інна Владиславівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5806 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2-92.09 
432. Джексон О. В. Соціальне виховання дітей молодшого шкільного віку в 

умовах соціокультурного середовища недільної школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Джексон Олена Воло-
димирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5445 A] УДК 373.3.013.42.018.53 

433. Козлюк О. А. Педагогічні умови формування гуманістичної спрямова-
ності спілкування старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Козлюк Ольга Андріївна ; Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — 
Одеса, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-6024 А] УДК 373.2.015.311 

434. Койкова Е. І. Виховання толерантності у молодших школярів на уроках 
музики в умовах політкультурного простору : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Койкова 
Ельзара Імдатівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Республік. вищ. навч. 
закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-5775 А] УДК 373.3.016:78 

435. Коломієць Н. А. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів 
навчання молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Коломієць Наталія Андріївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 150 пр. — [2009-0151 А] УДК 373.3.091.33 

436. Колоскіна О. А. Формування елементів національної свідомості учнів 
початкових класів у процесі навчання української мови та народознавства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика 
виховання" / Колоскіна Ольга Андріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-0153 А] УДК 373.3.015.311 

437. Копняк Н. Б. Методика оцінювання результатів навчання інформатики 
учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Копняк Наталія Борисівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 120 пр. — [2008-5777 А] УДК 373.5.091.26:004 

438. Кугуєнко Г. В. Формування прогностичних умінь в учнів основної школи 
у процесі вивчення хімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кугуєнко Ганна Валеріївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2009. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0183 А] УДК 373.016:54 

439. Кучер Ю. А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірлан-
дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6028 А] УДК 373.5+378].014.5(417) 

440. Логвіненко Н. М. Вивчення фольклорних джерел творчості українських 
письменників на уроках української літератури в 10—11 класах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Логвіненко Наталія Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. 
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— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-0206 А] УДК 373.5.016:821.161.2.09 

441. Мартін А. М. Розвиток змісту природничої освіти у вітчизняній середній 
школі (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Мартін Аліна Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничен- 
ка. — Кіровоград, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
 [2008-6050 А] УДК 373.015.31:57.081.1 

442. Непорожня Л. В. Методична система навчання хвильової і квантової 
оптики із застосуванням комп'ютерних технологій у загальноосвітніх навчальних 
закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 02.00.03 "Тео-
рія та методика навчання" / Непорожня Лідія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Ін-т педагогіки АПН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6104 А] УДК 373.5.016:535.1:004 

443. Павленко Н. О. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до 
використання інтерактивних педагогічних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Павленко Наталія Олександрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5747 А] УДК 373.3.011.3-051 

444. Пікінер В. А. Розвиток педагогічних ідей К. Д. Ушинського у практиці 
сучасного дошкільного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Пікінер Вікторія Анатоліївна ; Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Одеса, 
2008. — 21 с. , включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5982 А] УДК 373.2.02 

445. Плетньова Л. В. Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології ук-
раїнської мови в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання укр. мови" / Плетньова Лариса 
Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К. : 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5818 А] УДК 373.5.091.27:811.161.2'366 

446. Ратушняк О. М. Формування інтерпретаційної компетентності старшо-
класників у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ратушняк 
Олександр Михайлович ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2008. — 20 [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-6226 A] УДК 373.5.016:82.09(1-87) 

447. Свистунов О. Ю. Модельний експеримент як засіб формування наукових 
понять у старшокласників у процесі вивчення електродинаміки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Свистунов Олексій Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-6154 А] УДК 373.5.016:53 

448. Стельмах С. С. Розвиток художньо-естетичного виховання учнівської 
молоді у реформаторській педагогіці Галичини першої половини ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Стельмах Світлана Степанівна ; Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-5359 A] УДК 373.036(477.83) 

449. Сухович Г. А. Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального 
закладу на основі комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Сухович Георгій 
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Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5872 А] УДК 373.5.016:004 

450. Татаринова С. О. Формування логіко-математичних понять у старших 
дошкільників у процесі пізнавальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Татаринова Світлана 
Олексіївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Мелітопол. держ. 
пед. ун-т]. — Одеса, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5990 А] УДК 373.2.016 

451. Урум Н. С. Підготовка майбутніх вчителів до забезпечення здорового 
способу життя молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Урум Наталія 
Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Акад. пед. наук України, 
[Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-6235 A] УДК 373.3.016:613 

452. Церна С. В. Лінгводидактичні засади навчання лексики німецької мови 
учнів 7—8 класів спеціалізованих шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Церна Світлана Вікторівна ; 
Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6076 А] УДК 373.5.016:811.112.2'42 

453. Цибанюк О. О. Управління системою фізичного виховання школярів на 
Буковині (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" 
/ Цибанюк Олександра Олександрівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани- 
ка. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2008-5437 A] УДК 373.016:796.011.3(477.8)"18/19" 

454. Шапаренко Х. А. Формування професійної компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Шапаренко Христина Андріївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-5680 A] УДК 373.2.091.12 

374 Позашкільна (додаткова) освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 
455. Тихенко Л. В. Формування творчих здібностей старшокласників у процесі 

дослідницької діяльності в Малій академії наук України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Тихенко 
Лариса Володимирівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5786 А] УДК 374 

456. Туляєв В. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки старшоклас-
ників до професійного самовизначення у спеціалізованих загальноосвітніх навчаль-
них закладах художнього профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Туляєв Володимир Воло-
димирович ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5789 А] УДК 374 

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

На ступінь кандидата 
457. Гудим І. М. Формування невербальних засобів комунікації у дошкіль-

ників з порушеннями зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 15.00.01 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Гудим Ірина Миколаївна ; Ін-т спец. 
педагогіки Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20, [1] с. : табл., іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6134 А] УДК 376.352 

458. Коломієць Ю. В. Формування граматико-стилістичних умінь в учнів по-
чаткових класів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Коломієць 
Юлія Вікторівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-0152 А] УДК 376.016-056.264 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. 
Початкова та середня професійна освіта 

На ступінь доктора 

459. Тархан Л. З. Теоретичні і методичні основи формування дидактичної компе-
тентності майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тархан Лєнуза 
Запаївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2008. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (69 назв). — 100 пр. — [2008-5785 А] УДК 377 

На ступінь кандидата 

460. Агапова М. Б. Формування професійних інтересів учнів професійно-
технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Агапова Марина Борисівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Жи-
томир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. —  
[2008-5441 A] УДК 377.1 

461. Галайко Ю. А. Методична система математичної підготовки майбутніх 
менеджерів організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Галайко Юлія Анатоліївна ; Ін-т пе-
дагогіки АПН України. — К., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 
— 100 пр. — [2008-5650 A] УДК 377.3:51 

462. Копетчук В. А. Професійна спрямованість навчання предметів природ-
ничо-математичного циклу в медичному коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Копетчук 
Валентина Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2009. — 20 , [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-0160 А] УДК 377 

463. Костенко В. А. Формування професійної компетентності молодшого на-
чальницького складу кримінально-виконавчих установ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кос-
тенко Василь Андрійович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5602 A] УДК 377.016:343.83 

464. Підручна З. Ф. Формування професійної комунікативної компетентності 
майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Підручна Зінаїда Федорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 
Тернопіль, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-6260 A] УДК 377.3:81'25 
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378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади. 
Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 
465. Бендера І. М. Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх 

фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Бендера Іван Миколайович ; Акад. пед. наук України, Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 
(88 назв). — 200 пр. — [2009-0018 А] УДК 378.147:63 

466. Берека В. Є. Теоретико-методичні основи фахової підготовки магістрів з 
менеджменту освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Берека Віктор Євгенович ; Акад. пед. наук 
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2008. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—36 (26 назв). — 100 пр. — [2008-5687 A] УДК 378.22.016:[005:37] 

467. Криловець М. Г. Система методичної підготовки майбутніх учителів 
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різних груп населення" / Маляр Едуард Імрейович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2008-5608 A] УДК 378.147:796.332.011.3 

497. Маркович О. В. Формування професійних умінь майбутніх медичних 
сестер хірургічного профілю засобами алгоритмізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Маркович Олексій Володимирович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-6185 A] УДК 378.147:616-051 

498. Матвєєва О. О. Формування творчої уяви майбутніх педагогів-музикантів 
у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Матвєєва Ольга Олек-
сандрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5610 A] УДК 378.147:[78:159.954.2] 

499. Мацько Д. С. Формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів 
зарубіжної літератури в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мацько 
Дмитро Сергійович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. —  
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5780 А] 

 УДК 378.147.091.33-027.22:82.09(1-87) 
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500. Недбай М. П. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-
прикордонників до застосування технічних засобів у службовій діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Недбай Микола Павлович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби Ук-
раїни ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5743 А] УДК 378.147:351.746.1 

501. Нітченко Г. М. Зміст і методика підготовки майбутніх учителів трудового 
навчання з інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / Нітченко Галина Миколаївна ; 
Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 
— Чернігів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-5426 A] УДК 378.147:004 

502. Носач І. В. Формування професійних умінь і навичок майбутніх еконо-
містів у процесі вивчення інтегративних фахових дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Носач Ірина Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2008-6053 А] УДК 378.6:33 

503. Олійник О. В. Інформаційні технології дистанційного навчання у вищій 
бібліотечній освіті США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Олій-
ник Ольга Віталіївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5746 А] УДК 378:02](73):[37.018.43:004] 

504. Орел-Халік Ю. В. Формування естетичного смаку майбутніх правоохо-
ронців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Орел-Халік Юлія Вла-
диславівна ; Класич. приват. ун-т, [Комунал. закл. "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. 
пед. освіти" Запоріз. облради]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5619 A] УДК 378.015.31:7 

505. Пахотіна П. К. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх фахівців з аграрних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пахотіна 
Поліна Костянтинівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5750 А] УДК 378.147:004 

506. Писанко М. Л. Формування англомовної соціокультурної компетенції у 
студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і мето-
дика навчання: герман. мови" / Писанко Марія Леонідівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — 
К., 2008. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-5429 A] УДК 378.147:811.112.2 

507. Пірожкова О. О. Підготовка майбутніх учителів до історико-краєзнавчої 
роботи з учнями початкових класів в Автономній Республіці Крим : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Пірожкова Олена Олегівна ; Республікан. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. 
ун-т". — Ялта, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-6223 A] УДК 378.126:908 

508. Приходькіна Н. О. Педагогічні умови реалізації ґендерного підходу у 
фаховій підготовці студентів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Приходькіна Наталія Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", 
[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2008-6264 A] УДК 378:316.346.2 



   

  66 

509. Прокопенко І. А. Формування професійно-менеджерської культури 
майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Прокопенко Ірина Андріївна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5621 A] УДК 378.015.31-051:7 

510. Савіщенко В. М. Педагогічні умови формування професійно значущих 
якостей майбутнього юриста в навчально-виховному процесі вищого навчального 
закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Савіщенко Вікторія Миколаївна ; Класич. приват. 
ун-т, [Комун. закл. "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Запоріз. облради].  
— Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. —  
[2008-5627 A] УДК 378.015.31:34 

511. Самойленко Н. Б. Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін до засто-
сування методу проектів у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Самой-
ленко Наталія Борисівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2008. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-6063 А] УДК 378 

512. Сердюк Н. Ю. Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у 
позанавчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сердюк Наталія Юріївна ; Жито-
мир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди]. — Житомир, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-6111 А] УДК 378.147.035:316.46 

513. Сігова А. Г. Педагогічні умови формування громадянської позиції сту-
дентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сігова Ануш Геннадіївна ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля, [Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України].  
— Луганськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. —  
[2008-5759 А1] УДК 378.011.3-057.87 

514. Соколенко О. І. Формування ціннісного ставлення студентів вищих педа-
гогічних навчальних закладів до свого здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Соколенко Олена 
Іванівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5828 А] УДК 378.091:613-057.085 

515. Сулим-Карлір І. Ф. Організація самостійної позааудиторної роботи сту-
дентів педагогічних коледжів США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сулим-Карлір Ірина Федорів-
на ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5954 А] УДК 378.6.091.33(73) 

516. Халабузар О. А. Формування культури логічного мислення майбутнього 
вчителя у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Халабузар Оксана Анато-
ліївна ; Класич. приват. ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5833 А] УДК 378.09 

517. Хоменко Н. М. Повсякденне життя студентської молоді України (1950—
1960-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Хоменко Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т історії Ук-
раїни. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-5875 А] УДК 378.(477)"195/196" 

518. Черкашина Т. В. Формування культури взаємин між викладачами і сту-
дентами у навчально-виховному процесі технікуму : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Черкашина 
Тетяна Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — Луганськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5795 А] УДК 378.013.77 

519. Черняк С. Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імпера-
торського університету св. Володимира (1833—1863 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Черняк 
Сергій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6159 А] УДК 378.6(477-25)"1833/1863" 

520. Шаповалова Л. В. Реформування змісту університетської освіти сучасної 
Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шаповалова Людмила Всеволодівна ; Кіро-
воград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Полтав. держ. пед. ун-т  
ім. В. Г. Короленка]. — Кіровоград, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-6239 A] УДК 378.1(44) 

521. Шевчук Р. М. Правові та організаційні засади інформатизації навчаль-
ного процесу у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шевчук Роман Миколайович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-5837 А] УДК 378.091:004 

522. Ясенова І. С. Методи та моделі інформаційної технології управління 
навчальним навантаженням у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.13.06 "Інформ. технології" / Ясенова 
Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5600 A] УДК 378.147:004 

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

На ступінь кандидата 
523. Леньо П. Ю. Становлення і розвиток етнологічної науки в Словаччині : 

(основні етапи, напрями, пробл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Леньо Павло Юрійович ; НАН України, Ін-т мис-
тецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5422 A] 

 УДК 39:001.89](437.6) 

398 Фольклор 

На ступінь кандидата 
524. Ковальков О. Л. Сприйняття часу в українській традиційній культурі 

(ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Ковальков Олександр Леонідович ; НАН України, 
Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5332 A] УДК 398.3(477)"18/19" 

525. Ковальчук Н. А. Календарні звичаї та обряди Рівненського Полісся: 
локальна специфіка та трансформації (ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Ковальчук Надія Анатоліївна ; 
НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсь-
кого. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-5516 A] УДК 398.33(477.81) 
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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 
526. Фесюк В. О. Конструктивно-географічні засади формування і розвитку 

великих урбоекосистем Північно-Західної України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. вико-
рист. природ. ресурсів" / Фесюк Василь Олександрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30. 
— 150 пр. — [2008-6236 A] УДК 504.4(477.8) 

На ступінь кандидата 
527. Вдовиченко А. В. Агроекологічне обґрунтування створення та експлуата-

ції спеціальних сировинних зон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Вдовиченко Андрій Васильович ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т агроекології. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 150 пр. — [2008-5442 A] УДК 502.17:631.111.3 

528. Ліпич І. І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філо-
софія та філософія історії" / Ліпич Іван Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5534 А] УДК 502.1 

529. Ночвай В. І. Оптимізаційні моделі для аналізу емісійних сценаріїв в зада-
чах дослідження та прогнозування процесів забруднення атмосфери урбанізованої 
території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 
"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Ночвай Володимир Іванович ; НАН Украї-
ни, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Нац. ун-т "Києво-Мо-
гилян. акад." Кабінету Міністрів України]. — К. : 2008. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5815 А] УДК 504.6:519.863 

530. Павличенко А. В. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану територій 
гірничопромислових центрів Дніпропетровської області : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Павличенко Артем Воло-
димирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. гірн. ун-т]. — Чернівці, 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-5540 А] УДК 502.1(477.63) 

531. Перцьовий І. В. Оцінка біогенної міграції 137CS і 90SR в агроландшафтах 
Білоцерківського району Київської області, що зазнали забруднення внаслідок Чор-
нобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Перцьовий Іван Васильович ; М-во аграр. політики 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Житомир, 
2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5910 А] 

 УДК 504.5:631.95](477.41) 
532. Старченко Л. В. Еколого-економічне обґрунтування якості життя насе-

лення регіону в умовах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навко-
лиш. середовища" / Старченко Людмила Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-6230 A] УДК 502.13 
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533. Харченко М. О. Наукові основи обґрунтування підвищення еколого-еконо-
мічної ефективності економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Харченко Микола Олексійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. —  
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-6273 A] УДК 502.15 

51 Математика 

511 Теорія чисел 

На ступінь кандидата 
534. Морозов Д. І. Скінченностанова спряженість лінійних ізометрій простору 

2-адичних чисел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Морозов Денис Іванович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6186 A] УДК 511.2 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 
535. Панков М. О. Перетворення грансманіанів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія і топологія" ; 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Панков Марк Олександрович ; НАН України, Ін-т матема-
тики. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—29 (20 назв). — 120 пр. — [2008-5749 А] 

 УДК 512.7+514.747 

На ступінь кандидата 
536. Дудченко І. В. Сильнозв'язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06. 
"Алгебра і теорія чисел" / Дудченко Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6090 А] УДК 512.552 

537. Єна О. Г. Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції 
від двох змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Єна Олександр Григорович ; Київ. нац.  
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-5447 A] УДК 512.544 

538. Мельник І. О. Примарні розклади диференціальних скрутів, ідеалів та мо-
дулів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 
"Алгебра та теорія чисел" / Мельник Іванна Орестівна ; НАН України, Ін-т математики, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5612 A] УДК 512.628.2 

539. Пискун М. М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру 
групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Пискун Михайло Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, Держ. податк. адмін. України]. — 
К., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5671 A] УДК 512.54 

514 Геометрія  

На ступінь кандидата 
540. Мисюра М. І. Геометричне моделювання усамітнених хвиль методом 

псевдосфер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 
"Приклад. геометрія, інж. графіка" / Мисюра Микола Ілліч ; М-во аграр. політики 
України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Мелі-
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тополь (Запоріз. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-5739 А] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 
541. Васильків Я. В. Розвиток методів гармонійного аналізу дослідження асимп-

тотичних властивостей мероморфних та субгармонійних функцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Васильків 
Ярослав Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 35 с. — 
Бібліогр.: с. 30—31 (22 назви). — 100 пр. — [2008-5405 A] УДК 517.574 

542. Даниленко О. І. Траєкторний підхід і (С, F)-конструкція в ергодичній 
теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 
"Мат. аналіз" / Даниленко Олександр Іванович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. 
температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 28—30 
(23 назви). — 100 пр. — [2008-5653 A] УДК 517.987.5 

543. Михайлюк В. В. Координатний метод і теорія нарізно неперервних 
відображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Михайлюк Володимир Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Чернівці, 2008. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 24—28 (42 назви). — 100 пр. — [2008-6146 А] УДК 517.51 

544. Чуйко С. М. Нетерові крайові задачі для імпульсних диференціальних 
рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 
"Диференц. рівняння" / Чуйко Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т математики. 
— К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 21—29 (60 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 
[2008-6199 A] УДК 517.9 

545. Шепельський Д. Г. Метод задачі Рімана-Гільберта в теорії обернених 
задач та інтегровних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Шепельський Дмитро Георгійович ; НАН 
України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2008. — 28 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 24—26 (30 назв). — 100 пр. — [2008-5840 А] УДК 517.956.26 

На ступінь кандидата 
546. Акименко А. М. Періодичні розв'язки сингулярно збуреної виродженої 

системи диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Акименко Андрій Миколайо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — 
К., 2008. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6281 А] УДК 517.9 

547. Блажко Л. М. Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рів-
нянь гіперболічного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Блажко Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
математики, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка]. — К., 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5688 A] УДК 517.58 

548. Возна С. М. Наближення функцій неперервними та двовимірними непе-
рервними дробами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Возна Світлана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2008. — 18 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6128 А] УДК 517.524 

549. Герасимчук В. Г. Розриви і коливання нарізно диференційовних функ-
цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 
"Мат. аналіз" / Герасимчук Василь Григорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2008-6130 А] УДК 517.51 
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550. Кшановський І. П. Властивості мероморфних функцій у двозв'язних 
областях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Кшановський Іван Павлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-6030 А] УДК 517.5 

551. Мартиненко О. В. Режими із загостренням для нелінійних параболічних 
рівнянь, що вироджуються, із джерелом і неоднорідною щільністю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 
Мартиненко Олександр Валерійович ; НАН України, Ін-т приклад. математики і 
механіки. — Донецьк, 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-5932 А] УДК 517.95 

552. Роженко Н. О. Пасивні системи опору з втратами каналів розсіяння з диск-
ретним часом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Роженко Наталя Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Одеса, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5947 А] УДК 517.5 

553. Шуігі Ажмі. Узагальнені функції в теорії субгармонічних функцій : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Шуігі Ажмі ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5638 A] УДК 517.57 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 
На ступінь кандидата 

554. Посашков С. В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє 
застосування до теорії фільтрації та фінансової математики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і 
мат. статистика" / Посашков Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-6310 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 
На ступінь кандидата 

555. Колеснікова Н. В. Методи барицентричного усереднення в задачах 
відновлення гармонічних та бігармонічних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
Колеснікова Наталія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Херсон. 
нац. техн. ун-т]. — Х., 2008. — 21, включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 120 пр. — [2008-5900 А] УДК 519.63 

556. Семенова Є. В. Оцінки інформаційних витрат при розв'язуванні некорект-
них задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.07 "Обчислюв. математика" / Семенова Євгенія Вікторівна ; НАН України, Ін-т 
математики. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2008-6110 А] УДК 519.642 

557. Смелякова А. С. Моделі і методи апроксимації границь об'єктів нерегу-
лярного вигляду в системах технічного зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Смеля-
кова Анастасія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-6315 А] УДК 519.67 

519.8 Дослідження операцій 
На ступінь кандидата 

558. Буртняк І. В. Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового 
ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
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методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Буртняк Іван Володимирович ; Харків. 
нац. екон. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0037 А] УДК 519.86:336.76 

559. Васюнин З. І. Математичне моделювання нестаціонарних просторово-
неоднорідних структур в системах реакції-дифузії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. ме-
тоди" / Васюнин Зоряна Іванівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і ма-
тематики ім. Я. С. Підстригача НАН України. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5846 А] УДК 519.86 

560. Кривуля Г. В. Математична модель та метод розв'язання задачі покриття 
багатокутної області сім'єю прямокутників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
Кривуля Ганна Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгор-
ного. — Х., 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — 
[2008-6249 A] УДК 519.859 

561. Литвин О. О. Математичне моделювання в малоракурсній комп'ютерній 
томографії на основі інтерлінації та мішаної апроксимації функцій : автореф. дис.  
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 
та обчислюв. методи" / Литвин Олег Олегович ; НАН України, Ін-т кібернетики 
ім. В. М. Глушкова, [Укр. інж.-пед. акад.]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-6098 А] УДК 519.876.5 

562. Піговський Ю. Р. Математичні моделі нечітких процесів в системах 
Моно-Ієрусалимського та методи їх ідентифікації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
Піговський Юрій Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. 
ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-5752 А8] УДК 519.87 

563. Попельнюх Н. О. Математичне та комп'ютерне моделювання двовимір-
них задач розподілу ресурсів проекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Попельнюх Наталія Олек-
сандрівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5349 A] УДК 519.876.2/.3+519.863 

564. Чернишенко В. С. Топологічний аналіз глобальної стійкості узагальнених 
вольтеррівських моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Чернишенко Всеволод 
Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5920 А] УДК 519.8 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Аерокосмічні зйомки та 
фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 
565. Азімов О. Т. Дослідження диз'юнктивних дислокацій земної кори аеро-

космічними методами : (на прикл. регіонів України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Азімов Олександр 
Тельманович ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Наук. центр аерокосм. дослідж.  
Землі]. — К., 2008. — 36, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (62 назв). — 100 пр. — 
[2008-6121 А] УДК 528.88:551.243.8](477) 

566. Бурак К. О. Сучасні проблеми геодезичного контролю експлуатаційної 
надійності на АЕС та методи їх розв'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Бурак 
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Костянтин Омелянович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу]. — Львів, 2008. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—34 (44 назви). — 150 пр. — [2008-6286 А] УДК 528.48:621.311.25 

567. Катушков В. О. Технологічне моделювання дистанційних обмірів у бу-
дівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.24.01 
"Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Катушков Володимир Олексійович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 
(44 назви). — 100 пр. — [2008-5772 А] УДК 528.1/.7 

На ступінь кандидата 
568. Ковтун О. В. Еволюція наукової думки про картографування ґрунтів Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Істо-
рія науки і техніки" / Ковтун Олександр Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Пе-
реяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмель-
ницький (Київ. обл.), 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-5660 A] УДК 528.94:631.4(477)](091) 

569. Седлерова О. В. Обґрунтування комплексної методики прогнозу нафто-
газоперспективних об'єктів українського сектора Азовського моря з використанням 
даних дистанційного зондування Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Седлерова Ольга 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т геол. наук, Наук. центр аерокосм. дослідж. 
Землі. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-5549 А] УДК 528.8.04:553.98.041](262.54) 

53 Фізика 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 
570. Кубрак Ю. О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформа-

цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.01 "Прила-
ди та методи вимірювання мех. величин" / Кубрак Юрій Олександрович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5728 А] УДК 531.71 

571. Рачинська А. Л. Еволюція швидких обертань супутника відносно центру 
мас під дією збурюючих моментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Рачинська Алла Леонідівна ; 
НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Одес. держ. акад. буд-ва та 
архіт.]. — Донецьк, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-5547 А] УДК 531.55 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 
572. Савченко Г. Ю. Гідродинамічні характеристики пристінних суперкавіта-

ційних течій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Савченко Георгій Юрійович ; НАН 
України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6314 А] УДК 532.528 

535 Оптика 

На ступінь доктора 
573. Фітьо В. М. Теорія та аналіз явищ оптичної дифракції на складних періо-

дичних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 



   

  74 

[спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Фітьо Володимир Михайлович ; Ін-т фізики 
НАН України, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (47 назв). — 100 пр. — [2008-6237 A] УДК 535.42 

На ступінь кандидата 
574. Адаменко Д. І. Магніто- та електроіндуковані ефекти оптичної активності 

у магнітно-невпорядкованих кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Адаменко Дмитро 
Ігорович ; Ін-т фіз. оптики. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-5481 A] УДК 535.56+537.632 

575. Васильєв В. І. Динаміка фазових та поляризаційних сингулярностей у 
нестаціонарних випадкових оптичних полях : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Васильєв Василь 
Ігоревич ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2009-0041 A] УДК 535.2-4 

576. Кобус О. С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровід-
ників, сенсибілізованих фулеренами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кобус Олена Сергіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-6216 A] УДК 535.3:539.2 

577. Ніколенко А. С. Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровід-
ників SiGe гетероструктур з наноострівцями : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Ніколенко Анд-
рій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5457 A] УДК 535.215 

578. Попенко В. І. Коливні та електронні властивості полімеризованих мета-
лами фулеритів С60 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Попенко Вадим Ігорович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-5463 A] УДК 535.3:539.21 

536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 
579. Головня Б. П. Моделі турбулентності інженерного класу для розрахунку 

турбулентного тепло - та масопереносу в зсувних течіях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенер-
гетика" / Головня Борис Петрович ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. — К.,  
2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—28 (30 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-6245 A] УДК 536.23 

На ступінь кандидата 
580. Лазаренко М. М. Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, 

утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика і молекуляр. фізика " 
/ Лазаренко Максим Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2008-6031 А] УДК 536.24+539.19 

581. Яцук Ю. В. Покращання метрологічних характеристик цифрових перетво-
рювачів температури в робочих умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірюв. тепл. ве-
личин" / Яцук Юрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6240 A] УДК 536.53 
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537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

На ступінь доктора 
582. Шека Д. Д. Динаміка двовимірних магнітних солітонів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Шека 
Денис Дмитрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 
(41 назва). — 100 пр. — [2008-5997 А] 

 УДК 537.611 

На ступінь кандидата 
583. Капікранян О. Є. Вплив безладу на низькотемпературну поведінку дво-

вимірних спінових моделей із неперервною симетрією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Капікранян 
Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем, [Лаб. фізики 
матеріалів Ун-ту Анрі Пуанкаре м. Нансі, Франція]. — Львів, 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6020 А] УДК 537.611.2 

584. Кравчук В. П. Вихрові стани наномагнетиків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кравчук Воло-
димир Петрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-5901 А] УДК 537.611 

585. Куницька Л. Ю. Взаємодія електромагнітного випромінення з нанострук-
турними системами різної природи на границі розділу фаз : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Куниць- 
ка Любов Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т хімії поверхні  
ім. О. О. Чуйка НАН України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-6221 A] УДК 537+539 

586. Скуратовський І. А. Електрофізичні властивості кераміки на основі діо-
ксиду олова для варисторів та сенсорів вологості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Скуратовський Ігор 
Анатолійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-6229 A] УДК 537.311:666 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь кандидата 
587. Коваль О. Ю. Вплив структури та температури на в'язкість та механізми 

руйнування молібдену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Коваль Олександр Юрійович ; НАН України, 
Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. — [2009-0146 А] УДК 538.9:661.877 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 
588. Афанасьєв С. М. Утворення ядра 8Ве в реакціях багаточастинкового 

фоторозщеплення ядра 12С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-техн. 
наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Афа-
насьєв Сергій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр 
"Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2008. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5921 А] УДК 539.17 
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589. Заяць Т. М. Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться 
вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електро-
нами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Заяць Тарас Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 
100 пр. — [2008-6019 А] УДК 539.186 

590. Медведєв Д. В. Прискорення іонів полем просторового заряду сильно-
струмового релятивістського електронного пучка з інжекцією плазми та модуляцією 
просторово-періодичним магнітним полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / Медведєв 
Дмитро Вікторович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2008-5977 А] УДК 539.122:539.124 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь доктора 
591. Саввін Ю. М. Надтонкі діелектричні молекулярні плівки: організація та 

еволюція їх структури, оптичні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Сав-
він Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2008. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (24 назви). — 100 пр. — [2008-5824 А] УДК 539.216 

На ступінь кандидата 
592. Корнющенко Г. С. Селективні процеси при квазірівноважній стаціонар-

ній конденсації міді та алюмінію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Корнющенко Ганна Сергіївна ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-0165 А] УДК 539.231:538.975 

593. Косяк В. В. Структура точкових дефектів у плівках телуриду кадмію : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Косяк Володимир Володимирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. —  
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2009-0168 А] УДК 539.216:546.48 

594. Мельник І. М. Особливості температурно-концентраційних залежностей 
електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe—Co : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Мельник Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6145 А] УДК 539.2 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь кандидата 
595. Вільданова С. І. Динамічні задачі теорії пружності для неоднорідних 

основ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 
"Механіка деформ. твердого тіла" / Вільданова Світлана Індусівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6244 A] УДК 539.3 

596. Габрусєв Г. В. Контактна взаємодія кільцевих штампів з трансверсально 
ізотропним шаром та ізотропним шаром із залишковими деформаціями : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 "Механіка дефор-
мів. твердого тіла" / Габрусєв Григорій Валерійович ; НАН України, Ін-т приклад. 
пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Тернопіл. держ. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-5848 А] УДК 539.3 
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597. Козуб Г. О. Зв'язана задача термопружності для конструкцій з анізотроп-
них матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Козуб Галина Олександрівна ; Запоріз. 
нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-5518 A] УДК 539.3 

598. Плахтій Р. М. Розроблення методу діагностування крихкого руйнування 
матеріалів за параметрами сигналів акустичної емісії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів та конструк-
цій" / Плахтій Роман Михайлович ; НАН України, Фіз.-мат. ін-т ім. Г. В. Карпенка. 
— Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-5911 А] УДК 539.3:620.179.17 

599. Пузирьов В. В. Спектри та властивості нормальних електропружних 
хвиль в п'єзокерамічних циліндричних хвилеводах з перерізами ускладненої геомет-
рії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 
"Механіка деформів. твердого тіла" / Пузирьов Володимир Володимирович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-5865 А] УДК 539.3 

600. Тимченко Г. М. Лінійні та геометрично нелінійні вільні коливання бага-
тошарових пластин та пологих оболонок зі складною формою плану : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Тимченко Галина Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. 
ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-5579 A] УДК 539.3 

601. Ясній О. П. Імовірнісний аналіз поширення втомних тріщин і граничного 
стану елементів конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ясній Олег Петрович ; 
Луц. нац. техн. ун-т, [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Луцьк, 2008. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5879 А] 

 УДК 539.42:519.23/.24 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь доктора 
602. Сліпченко М. І. Фізичні основи ближньопольової НВЧ діагностики мате-

ріалів і середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.01. "Фізика приладів, елементів і систем" / Сліпченко Микола Іванович ; 
Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Суми, 2008. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — 100 пр. — [2008-5827 А] УДК 543.275.1:681.586 

На ступінь кандидата 
603. Гунька І. П. Хіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, 

індометацину, кетопрофену та піроксикаму з основними барвниками : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Гунька 
Ірина Петрівна ; Ужгород. нац. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Ужго-
род, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. —  
[2008-6013 А] УДК 543.422.3:543.554.6 

604. Линник С. Л. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніоні-
тів для визначення арсену та селену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Линник Світлана Леонідівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-5730 А] УДК 543.067 
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544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 
605. Атаманенко І. Д. Вода в полімерних мембранах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Атаманенко 
Ірина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думансь-
кого. — К., 2008. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (57 назв). — 100 пр. — 
[2008-5482 A] УДК 544.726.076.34:532.74 

606. Кунтий О. І. Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання 
дисперсних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.17.03 "Техн. електрохімія" / Кунтий Орест Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-
техн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Х., 2008. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 26—31 (53 назви). — 100 пр. — [2008-5855 А] УДК 544.6+621.35 

607. Лакиза С. М. Діаграми стану систем Аl2О3-ZrО2-Ln(Y)2O3 (Lnноїди) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / 
Лакиза Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича. — К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—40 (36 назв). — 100 пр. — 
[2009-0194 А] УДК 544.344.013 

608. Олексенко Л. П. Каталітична активність в реакціях окиснення Со і Н2 та 
фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Олексенко Люд-
мила Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—34 (70 назв). — 100 пр. — [2008-6054 А] УДК 544.4 

609. Шаповалов С. А. Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчи-
нах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. 
хімія" / Шаповалов Сергій Андрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (67 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-5996 А] УДК 544.353.3:547.97 

На ступінь кандидата 
610. Баренблат І. О. Вплив складу кобальт-нікель-фосфатних каталізаторів на 

процес парціального окиснення етану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Баренблат Ігор Олександрович ; НАН Украї-
ни, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2008-6283 А] УДК 544 

611. Бобик В. В. Вплив екстернальної кислотності на каталітичні властивості 
Рd-вмісних висококремнеземних цеолітів у реакції гідроізомеризації н-гексану : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 
Бобик Віталій Васильович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевсько- 
го. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-6284 А] УДК 544 

612. Єлізаров М. О. Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів 
малої і надмалої інтенсивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Єлізаров Михайло 
Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Кременчуц. держ. політехн.  
ун-т ім. М. В. Остроградського]. — Х., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-6046 А] УДК 544.522.2 

613. Коваленко Т. П. Синтез та властивості гребенеподібних полімерів на 
основі децил(мет)акрилатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Коваленко Тетяна Павлівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0145 А] УДК 544.126:678.744 
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614. Матвєєвська Н. А. Гетеронаночастинки типу "ядро-оболонка" на основі 
ядер SіO2 з оболонкою з нанокристалів Аu, Рt та напівпровідників СdS, РbS : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Матвєєвська Неоніла Анатоліївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. — 
Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2008-5340 A] 

 УДК 544.478.1:546.282 
615. Матушко І. П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на 

напівпровідникових матеріалах на основі SnО2 модифікованих добавками оксидів 
перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Матушко Ігор Павло-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5738 А] УДК 544 

616. Охремчук Є. В. Електрохімічне одержання напівпровідникових плівок 
CdS I CdTe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.03 "Техн. електрохімія" / Охремчук Євген Володимирович ; Нац. техн. ун-т Ук-
раїни "Харків. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6151 А] УДК 544.6 

617. Суханов О. С. Теоретичне дослідження структури та властивостей моно- і 
полігідратів гуаніну та аденіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Суханов Олег Станіславович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [ДНУ "НТК "Ін-т монокристалів" НАН України"]. — Х., 
2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5474 A] 

 УДК 544.144.2:544.183 
618. Тарнавчик І. Т. Формування гідрогелів, прищеплених до пероксидованої 

полімерної поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Тарнавчик Ігор Тарасович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2008-5560 А] УДК 544.773.432 

619. Федорчук С. В. Інтрамолекулярні полікомплекси в триблок-кополімерах на 
основі поліетиленоксиду та поліакриламіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Федорчук Сергій 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : табл., іл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2008-6195 A] УДК 544.777 

620. Чан Ван Тхань. Рівновага рідина — пара в розчинах бутилметакрилатів у 
органічних розчинниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Чан Ван Тхань ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. 
ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5398 А] УДК 544.342-14 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 
621. Бабарик А. А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію 

та танталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 
"Неорганіч. хімія" / Бабарик Артем Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-6002 А] УДК 546.18 

622. Буцяк Г. А. Сумісна дія важких металів у регіоні Львівсько-Волинського 
вугільного басейну, способи попередження їх кумуляції і токсичного впливу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Буцяк Ганна Андріївна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол.  
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ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Жито-
мир, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0039 А] 

 УДК 546.95:631.4](477.82/.83) 
623. Заремба О. І. Синтез та кристалічна структура сполук гомологічної серії 

М2Cu2O3-CuO2 (M Sr, Pb, Bi) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Заремба Оксана Іванівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-5899 А] УДК 546:548.736 

624. Сливка Ю. І. Аніонні купрум(І) галогенідні π-комплекси з 2-бутин- 
1,4-діолом: синтез і кристалічна будова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Сливка Юрій Іванович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-5914 А] УДК 546 

625. Труба А. С. Розклад озону закріпленими на кремнеземах гексаметиленте-
траміном, оксиальдімінами та їх комплексами з 3d-металами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 " Неорганіч. хімія" / Труба 
Алла Сергіївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2008-5956 А] УДК 546 

626. Царик Н. В. Комплексні сполуки паладію(ІІ) з оксиетилідендифосфоновою 
та нітрилотриметиленфосфоновою кислотами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Царик Наталія Віталіївна ; НАН 
України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6275 A] УДК 546.98 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 
627. Ісаєв С. Г. Синтез, реакційна здатність і біологічна активність похідних 

орто-галогенбензойних, ароматичних амінокислот та акридину : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фарма-
когнозія" / Ісаєв Сергій Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац.  
фармац. ун-т. — Х., 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 (71 назва). — 100 пр. — 
[2008-6047 А] УДК 547.58:547.835 

На ступінь кандидата 
628. Марруго Гонсалес А. Х. Халкони, 2-піразоліни та 2,3-дигідро-1Н-1,5-бен-

зодіазепіни, що містять 8-гідроксихіноліновий фрагмент : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Марруго Гонсалес 
Алонсо Хосе ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6101 А] УДК 547 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 
629. Борняк У. І. Біомінералогічні фактори стійкості жовчевих камінців : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.20 "Мінералогія, крис-
талографія" / Борняк Уляна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5889 А] УДК 549.6.04 

630. Кущенко К. І. Корундовий носій каталізатора для парової конверсії вугле-
воднів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 
"Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Кущенко Карина Ігорівна ; Нац. техн. 
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ун-т "Харків. політехн. ін-т", [ВАТ "Укр. НДІ вогнетривів ім. А. С. Бережного" М-ва 
пром. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-0192 А] УДК 549.517.1:666.3.097 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 
631. Самборська І. А. Геохімія розшарованих магматичних порід Олександ-

рівської інтрузії : (Середньопридніпров. мегаблок укр. щита) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Самборська Ірина 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Се-
мененка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (13 назв). — 110 пр. — 
[2008-5713 A] УДК 550.42:552.311](477) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. 
Геологічні методи пошуків та розвідування 

На ступінь кандидата 
632. Демидов В. К. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів в 

задачах геофізичного моніторингу геологічного середовища : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Де-
мидов Всеволод Кирилович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. —  
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5565 A] УДК 550.83 

633. Продайвода Т. Г. Автоматизована система математичного моделювання 
ефективних термопотужних властивостей геологічного середовища : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Про-
дайвода Трохим Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5464 A] УДК 550.832:004.4 

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

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія 

На ступінь кандидата 
634. Каднічанський Д. А. Поверхні вирівнювання Українського Передкар-

паття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 
"Геоморфологія і палеографія" / Каднічанський Дмитро Анатолійович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-5969 А] УДК 551.435.2(292.452)(477) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 
635. Струтинська В. М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режими 

річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ре-
сурси, гідрохімія" / Струтинська Віта Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-6316 А] УДК 551.58:556.535](282.247.32)"195" 
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636. Чайка Д. Ю. Зміна поля тиску повітря над Північною півкулею, над тери-
торією Атлантико-Європейського сектора і Україною у ХХ — ХХІ століттях : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метео-
рологія, кліматологія, агрометеорологія" / Чайка Дар'я Юріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т НАН України і М-ва з питань 
надзвичайн. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катаст-
рофи]. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-5397 А] УДК 551.547(477+4)"19/20" 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 
637. Подзігун І. М. Геологічна будова та кореляція стратиграфічних розрізів 

метаосадових порід Овруцького палеорифта та грабен-синкліналей Ростовського 
виступу Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : спец. 04.00.01 "Заг. і регіон. геологія" / Подзігун Інна Миколаївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т геол. наук. — К., 2008. — 20 с., [1] арк. табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-6262 A] УДК 551.7.02:552.5](477+470.61) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 
638. Бобко А. О. Особливості літологічного складу сучасних донних осадків 

проточних поверхневих водойм гірничо-видобувних регіонів : (на прикл. Кривбасу) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.21 "Літологія" / 
Бобко Артем Олександрович ; НАН України, Від-ня мор. геології та осадоч. рудо- 
утворення ННПМ. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-6202 A] УДК 552.5:551.312.3 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 

На ступінь кандидата 
639. Гриб О. М. Винос розчинених хімічних речовин річками Криму : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. 
ресурси, гідрохімія" / Гриб Олег Миколайович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2008. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 100 пр. — [2008-6247 A] УДК 556.166:546 

640. Розлач З. В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну 
Верхнього та Середнього Дністра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Розлач За-
хар Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6312 А] УДК 556.537(282.247.314) 

641. Шахман І. О. Річний стік річок Нижнього Подніпров'я : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідро-
хімія" / Шахман Ірина Олександрівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2008. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5440 A] УДК 556.5:556.162"45"](282.247.32) 

57 Біологічні науки 

На ступінь кандидата 
642. Устиченко В. Д. Функціональні властивості надниркових залоз новона-

роджених поросят при дії різних режимів заморожування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Устиченко Вікторія Дмит-
рівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5634 A] УДК 57.086.13:611.451 
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575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь доктора 
643. Вагін Ю. В. Пренатальний добір у ссавців: селекція бластоцист амери-

канських норок (Mustela vison) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Вагін Юрій Вікторович ; Держ. установа "Наук. 
центр радіац. медицини АМН України", [Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН 
України]. — К., 2008. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 36—38 (26 назв). 
— 100 пр. — [2008-5923 А] УДК 575.16:599.742.4 

На ступінь кандидата 
644. Журахівська Н. В. Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоко-

ніозу у шахтарів вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Журахівська Наталія Веніамінівна ; Держ. устано-
ва "Наук. центр радіац. медицини АМН України", [Держ. установа "Ін-т медицини", 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0107 A] УДК 575.111:616.24-003.6-057-084 

645. Осташ І. С. Гени, які контролюють глікозилювання та експорт ландомі-
цинів у Streptomyces Globisporus 1912 та Streptomyces Cyanogenus S136 : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. гене-
тика" / Осташ Ірина Степанівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5539 А] УДК 575 

646. Павленко Л. І. Генетична структура та гібридизація диплоїдно-поліплоїд-
них щипівок роду Cobitis (Cypriniformes, Cobitidae) в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Павленко Люд-
мила Іванівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Ін-т зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5669 A] УДК 575:597.551.2(477) 

647. Шкарупа В. М. Кількісний аналіз цитогенетичних ефектів діоксидину, 
тіофосфаміду та мітоміцину С в клітинах Allium cepa L : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Шкарупа Володимир 
Миколайович ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук 
України". — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-5958 А] УДК 575.224.4 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 
648. Кашуба В. І. Нові гени-супресори росту епітеліальних пухлин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біо-
логія" / Кашуба Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і гене-
тики. — К., 2009. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 
(48 назв). — 100 пр. — [2009-0131 А] УДК 577.21:616-006.6 

На ступінь кандидата 
649. Баля А. Г. Амідофенацилюючі реагенти в синтезах потенційних біорегу-

ляторів 1,3-азольного ряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Баля Андрій Григорович ; НАН України, Ін-т 
біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-6003 А] УДК 577.1 
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650. Галицький В. А. Біоінформатичний аналіз молекулярних механізмів 
диференціації лімфоїдних клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Галицький Володимир Адамович ; НАН України, 
Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2008-5651 A] УДК 577.1:576.3 

651. Гордіюк В. В. Характеристика генетичних та епігенетичних змін генів/ло-
кусів 3-ї хромосоми людини в епітеліальних пухлинах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Гордіюк Ва-
силь Васильович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2008. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6132 А] УДК 577.218 

652. Колодяжна А. О. Асиметричний синтез гідроксифосфонатів та їх похід-
них з потенційною біологічною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Колодяжна Анастасія Олегівна ; 
НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2009-0150 А] УДК 577.1 

653. Косякова Г. В. Вплив N-стеароїлетаноламіну на синтез оксиду азоту в 
нормі та за різних патологічних станів організму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Косякова Галина Василівна ; НАН 
України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0169 А] УДК 577.115.3:616-006.6 

654. Кот Ю. Г. Структурно-метаболічна відповідь сполучної тканини на дію 
розтягуючого механічного напруження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кот Юрій Григорович ; Харків. нац.  
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-5852 А] УДК 577.12:577.24 

655. Кравченко О. О. Роль Са2+-залежної месенджерної системи в розвитку 
коліт-асоційованого канцерогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кравченко Ольга Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0172 А] УДК 577.152.2:616.34 

656. Маланчук О. М. Ідентифікація білків-партнерів туберозно-склерозного 
комплексу ТSС1/2 та характеристика виявлених взаємодій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Малан-
чук Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-5737 А] УДК 577.218:616-006 

657. Мандрик С. Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань 
шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 
"Біохімія" / Мандрик Сергій Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6143 А] УДК 577.175.73 

658. Ніжельська О. І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромі-
нювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і 
водорості Dunaliella viridis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Ніжельська Олена Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-6307 А] УДК 577.3 

659. Сілонов С. Б. Участь специфічних білків-акцепторів α-токоферолу в 
регуляції синтезу лейкотриєнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Сілонов Сергій Борисович ; НАН України, Ін-т 
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біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5715 A] УДК 577.161.3 

660. Фріштак О. М. Жирнокислотний склад ліпідів природних кормів рибо-
водних ставів та тканин ставових риб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Фріштак Олена Мирославівна ; Ін-т біології 
тварин УААН. — Львів, 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-6075 А] УДК 577.115.3:639.3 

661. Шабликін О. В. Синтези похідних 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з 
потенційними біорегуляторними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Шабликін Олег Вален-
тинович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5592 A] УДК 577.1 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
662. Думанська Т. У. Біологічні властивості бактерій — деструкторів вугле-

воднів нафти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Думанська Тетяна Улянівна ; НАН України, Ін-т мікробіо-
логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2008-5504 A] УДК 579.87 

663. Шубчинський В. В. Ліпополісахариди Pragia Fontium: хімічна характе-
ристика та біологічна активність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Шубчинський Володимир Володимирович ; 
НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2008. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5597 A] УДК 579.841 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 
664. Гайова Ю. Ю. Диференціація рослинного покриву Черкасько-Чигиринсь-

кого геоботанічного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Гайова Юлія Юріївна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Хо-
лодного НАН України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 120 пр. — [2008-6011 А] УДК 581.55:581.93](477.46) 

665. Гуменюк І. Д. Морфо-фізіологічні особливості гірчака земноводного 
(Persicaria Amphibia (L.) Delarbre) за різних умов водозабезпечення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / 
Гуменюк Інна Дмитрівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Ін-т 
ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-5374 А] УДК 582.665.11.01 

666. Заєць І. Є. Модифікація мінерального живлення рослин за допомогою 
консорціуму бактерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Заєць Ірина Євгеніївна ; НАН України, Ін-т моле-
куляр. біології та генетики. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2008-6136 А] УДК 581.2.02:581.19 

667. Зубцова Т. В. Біологічні особливості інтродукованих раритетних видів 
флори південного сходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Зубцова Тетяна Вікторівна ; НАН України, Нац. 
ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. ботан. сад]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0115 A] УДК 581.5(477.7) 

668. Коваленко В. О. Біологічні особливості Scilla Sibirica Haw. i Tulipa 
quercetorum Klok. et Zoz (Liliaceae Juss.) в умовах південного сходу України : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Ко-
валенко Володимир Олександрович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гриш-
ка, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0141 А] УДК 582.57(477.6) 

669. Кузьмішина І. І. Флора Волинської височини, її антропічна трансфор-
мація та охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.05 "Ботаніка" / Кузьмішина Ірина Іванівна ; НАН України, Нац. ботан. сад 
ім. М. М. Гришка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5661 A] УДК 582(477.82) 

670. Мельничук О. А. Кизил (Cornus мas L.) у природі і культурі Закарпаття : 
(біологія, екологія, формове різноманіття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Мельничук Отілія Андріївна ; НАН Ук-
раїни, Нац. ботан. сад. ім. М. М. Гришка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5341 A] УДК 582.894(477.87) 

671. Миколайчук В. Г. Cuperus Esculentus L. у Північному Причорномор'ї: 
інтодукція, біоморфологічні та екологічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Миколайчук Віра Георгіївна ; НАН 
України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-6036 А] УДК 582.099-4 

672. Попіль Н. І. Структурно-функціональні особливості статевого диморфіз-
му покритонасінних роздільностатевих видів флори України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Попіль Надія Іва-
нівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2008-5942 А] УДК 582.5/.9:581.162](477) 

673. Сіренко О. Г. Сосна кедрова європейська (Pinus cembra L.) в Україні: хо-
рологія, структура популяцій та охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Сіренко Оксана Геннадіївна ; НАН Ук-
раїни, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 140 пр. — [2008-5951 А] УДК 582.475.01(477) 

674. Щербакова О. Ф. Раритетний флорофонд Кодимо-Єланецького Побуж-
жя : (популяц. та созолог. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Щербакова Ольга Федорівна ; НАН України, 
Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2008. — 25 с., включ. обкл. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2008-6040 А] УДК 581.527(477.73) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 
675. Гумовський О. В. Їздці родин Eulophidae та Tetracampidae (Hymenoptera: 

Chalcidoidea): морфо-біологічні особливості та філогенія : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Гумовський Олексій 
Васильович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2008. — 44 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 34—38 (44 назви). — 100 пр. — [2008-5699 A] УДК 595.79:[591.4+575.8] 

На ступінь кандидата 
676. Гоч І. В. Біологічні особливості та видове різноманіття річкової іхтіо-

фауни Центрально-Подільського Придністров'я України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Гоч Інна Вікторівна ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка]. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-6208 A] УДК 597.2/.5(477.43/.44) 

677. Закревська І. П. Особливості організації судинного русла хвоста напів-
водних гризунів як органа терморегуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Закревська Ірина Павлівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6171 A] УДК 591.413:599.323.43 

678. Золотова-Гайдамака Н. В. Структурно-функціональні особливості остео-
цитів при зниженні опорного навантаження на скелет : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гісто-
логія" / Золотова-Гайдамака Надія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України]. — К., 2008. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 110 пр. — [2008-5448 A] УДК 591.84+576.31 

679. 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 України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-0156 А] УДК 593.175:627.88](477.42-25) 

680. Луценко Ю. В. Хомінг різних стаз медоносної бджоли (Apis мellifera L.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / 
Луценко Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 
[ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П. І. Прокоповича УААН"]. — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 20—21 (20 назв). — 100 пр. — [2008-6303 А] УДК 595.799:591.185 

681. Трач В. А. Жуки-листоїди (Coleoptera, Chrysomelidae) південного заходу Ук-
раїни : (фауна, екологія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.24 "Ентомологія" / Трач В'ячеслав Анатолійович ; НАН України, Ін-т зоології  
ім. І. І. Шмальгаузена, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-6233 A] УДК 595.768.12(477.7) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 
61 Медичні науки. Охорона здоров'я 
611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 
682. Заволович А. Й. Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в 

ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Заволович Аліна Йосипівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. 
мед. ун-т]. — Вінниця, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-5566 A] УДК 611.3-053.2 

683. Рикова Ю. О. Структурно-функціональні зміни щитовидної залози під 
впливом хронічної гіпертермії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Рикова Юлія Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Х., 2008. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5548 А] УДК 611.44:612.57 

684. Світлицький А. О. Особливості будови клубової і сліпої кишок новона-
роджених після внутрішньоплідної дії антигенів : (анатомо-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Світлицький Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Сімферополь, 2008. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6065 А] УДК 611.34:618.3 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 
На ступінь доктора 

685. Воронич-Семченко Н. М. Проблема дефіциту йоду та особливості діяль-
ності центральної нервової системи, можливості корекції : (експерим.-клініч. дослідж.) : 
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[спец.] автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.03 
"Нормал. фізіологія" / Воронич-Семченко Наталія Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-Франків. держ. 
мед. ун-т]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (43 назви). — 100 пр. — 
[2009-0050 A] УДК 612.8:616.391-071:546.15 

686. Коняхін О. П. Адаптаційні зміни в організмі тварин за впливу неіоні-
зуючої радіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Коняхін Олександр Петрович ; Львів. нац. 
ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Поділ. держ. аграр.-техн. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (40 назв). — 100 пр. — [2009-0158 А] УДК 612.014.46:636.2 

На ступінь кандидата 
687. Бурлака Н. І. Механізми ниркового функціонального резерву в нормі та 

при сулемовій нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бурлака Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Луган. держ. мед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Луганськ, 2008. 
— 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6205 A] УДК 612.461 

688. Дзюбенко Н. В. Роль глутаматних рецепторів NMDA-типу в регуляції шлун-
кової секреції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 
"Фізіологія людини і тварин" / Дзюбенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача]. — К., 2008. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5966 А] УДК 612.323+612.328 

689. Кондро М. М. Роль компонентів локальної стрес-лімітуючої системи 
печінки при токсичному дисгомеостазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Кондро Мар'яна Миронівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 
Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-5929 А] УДК 612.35.014.46 

690. Коноплянко В. О. Вісцеральні функції організму на різних стадіях ест-
рального циклу при гонадній недостатності та її корекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Коноплян- 
ко Вадим Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 
120 пр. — [2008-5520 A] УДК 612.01 

691. Савченко Ю. О. Дослідження гуморальної ланки регуляції періодичної 
моторної активності шлунка та дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Сав-
ченко Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5465 A] УДК 612.327+612.337 

692. Червінська Т. М. Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та 
всмоктування води та електролітів в товстій кишці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Червінська 
Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ фізіології ім. акад. Петра 
Богача]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-5994 А] УДК 612.36:577.175.73 

693. Якіна О. О. Асиметрія гемостазу в парних органах у людей та тварин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. 
фізіологія" / Якіна Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стома-
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тол. акад."]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-5480 A] УДК 612.115:616-092 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

613.2 Гігієна харчування. Дієтетика 

На ступінь кандидата 
694. Пожіткова Л. Г. Удосконалення технології виробництва функціональних 

інгредієнтів з сої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
03.00.20 "Біотехнологія" / Пожіткова Лілія Георгіївна ; Одес. нац. акад. харч. техно-
логій. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2008-5912 А] УДК 613.2:635.655 

614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист 
від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф 

На ступінь кандидата 
695. Єнікеєва В. М. Наукове обґрунтування функціонально-організаційної мо-

делі збереження репродуктивного здоров'я сільських жінок на регіональному рівні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. меди-
цина" / Єнікеєва Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5656 A] УДК 614.2-055.2(477-22) 

614.8 Пожежна охорона 

На ступінь кандидата 
696. Безуглий О. М. Підвищення ефективності спучуючих вогнезахисних 

складів на основі епоксиполімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Безуглий Олексій Михайлович ; М-во 
України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чор-
нобил. катастрофи, Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0017 А] УДК 614.8 

697. Коваленко В. В. Підвищення вогнестійкості електричних кабельних ліній 
систем протипожежного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Коваленко Віталій Володимирович ; М-во 
України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобил. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 140 пр. — [2008-5515 A] УДК 614.841.33 

698. Коваль О. М. Вплив елементів та структури внутрішніх електричних 
мереж житлового сектору на їх пожежну безпеку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Коваль Олександр 
Мирославович ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту насел-
ення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки, [Львів. держ.  
ун-т безпеки життєдіяльності]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-5601 A] УДК 614.841:696.6 

699. Коврегін В. В. Температурні об'єктові випробування теплових пожежних 
сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Коврегін Володи-
мир Володимирович ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Львів. держ. ун-т безпеки життє-
діяльності, [Ун-т цивіл. захисту України]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6048 А] УДК 614.84 
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615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 
700. Дроздова А. О. Розробка складу і технології парентерального лікарського 

засобу, що містить іони калію, магнію, глутамінату та сорбітол : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Дроздова Анна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0088 A] УДК 615.012/.014:615.243.3 

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

На ступінь доктора 
701. Волоха А. П. Особливості перебігу первинних дефіцитів антитілоутво-

рення у дітей, визначення ранніх критеріїв діагностики та обґрунтування 
диференційованих підходів до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Волоха Алла Петрівна ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, М-во охорони здоров'я України, [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 
(45 назв). — 100 пр. — [2009-0049 A] УДК 615.37:616-053.2-07-097 

702. Подплетня О. А. Аналіз фармакологічної активності та безпеки несте-
роїдних протизапальних засобів і експериментальне обґрунтування оптимізації зне-
болюючої та протизапальної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Подплетня Олена Анатоліївна ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Дніпропетров. держ. мед. акад. 
МОЗ України]. — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (48 назв). — 
100 пр. — [2008-5864 А] УДК 615.212.035.1 

На ступінь кандидата 
703. Бондаренко О. В. Розробка і стандартизація промислових технологій 

виробництва твердих лікарських форм на основі валеріани лікарської, м'яти перцевої 
і меліси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Бондаренко Оксана Воло-
димирівна ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів". — Х., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5404 A] 

 УДК 615.322:615.214.24]:615.453.07+661.12 
704. Галайченко О. М. Метод та сенсорний пристрій електрохемілюмі-

несцентного визначення маркерів туберкульозного процесу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і сис-
теми" / Галайченко Олена Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 
2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2008-6086 А] УДК 615.47:612.08:535.3 

705. Грищенко М. О. Розробка складу та технології таблеток "Сукцифенат" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Техно-
логія ліків та орг. фармац. справи" / Грищенко Марина Олександрівна ; Нац.  
фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-6133 А] УДК 615.453.6 

706. Драпак І. В. Вивчення зв'язку "структура — дія" протитуберкульозних 
засобів α-, β-, γ- піридинкарбонових кислот методами квантової хімії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Драпак Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
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Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5925 А] УДК 615.211:616-002.5 

707. Кобець Ю. М. Розробка складу та технології комбінованої мазі анти-
септичної дії для лікування ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Кобець Юлія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5773 А] УДК 615.454.1:615.28 

708. Кричковська А. М. Науково-методичні підходи до формування фарма-
цевтичної складової медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Кричковська Аеліта Миронівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 
2008. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (25 назв). — 100 пр. — 
[2008-6176 A] УДК 615.1:368.9.06 

709. Кучеренко Н. В. Розробка складу та технології гіполіпідемічного засобу з 
плевроту черепичастого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Кучеренко Наталія 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5729 А] УДК 615.322 

710. Кучеренко О. В. Механізми імунотропної дії транквілізаторів бенздіазепіно-
вого ряду в умовах хронічного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кучеренко Ольга Валентинівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0190 А] УДК 615.214:616.45-002.2 

711. Левченко І. П. Удосконалення системи просування лікарських засобів 
оптового фармацевтичного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Лев-
ченко Ірина Петрівна ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-0197 А] УДК 615.1:339.33 

712. Лук’янова Л. В. Гемостатична активність сухого екстракту з пагонів 
ожини сизої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Лук'янова Лариса Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-6099 А] УДК 615.273:615.322:582.734.4 

713. Парамош О. В. Оптимізація лікарського забезпечення хворих з розладами 
психіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 
"Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Парамош Олена Вікторівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 
21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2008-5940 А] УДК 615.214 

714. Преподобна К. В. Механізми реакцій метаболізму та елімінації гідазепаму 
в організмі щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Преподобна Катерина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. держ. мед. ун-т, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України]. 
— Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-5675 A] УДК 615.212:616-092.9 

715. Пушак К. І. Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для 
запобігання вагітності та лікування клімактеричних розладів у жінок : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та 
орг. фармац. справи" / Пушак Катерина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2008. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5946 А] УДК 615.256 
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716. Соколов Ю. В. Розробка та стандартизація субстанції та лікарської форми 
гіалуронідази, отриманої з Staphylococcus аureus № 318 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва 
лікар. засобів" / Соколов Юрій Вікентійович ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. 
засобів", [Харків. п-во по вир-ву імунобіол. та лікар. препаратів ЗАТ "Біолік"]. — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-5356 A] 

 УДК 615.355:615.453.1 
717. Сятиня В. А. Наукове обґрунтування форм та методів інформаційно-рек-

ламної діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та 
орг. фармац. справи" / Сятиня Вікторія Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2008-6074 А] УДК 615.45:659.182/.187](477) 

718. Торгало Є. О. Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експеримен-
тального геморагічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Торгало Єлизавета Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назви). 
— 100 пр. — [2008-6157 А] УДК 615.45.033 

719. Чижанська Н. В. Дослідження механізмів антистресової дії меланіну : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Чижанська Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-5589 A] УДК 615.214.23.015 

720. Шакун О. А. Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення 
комплексних лікарських засобів на основі проліків мікробоцидної дії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Шакун 
Олена Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-
никова Акад. мед. наук України", [Нац. фармац. ун-т М-ва охорони здоров’я 
України]. — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). 
— 100 пр. — [2008-5593 A] УДК 615.28 

721. Шаталова О. М. Анаболічна дія гідрофільного екстракту з трави сої : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармако-
логія" / Шаталова Оксана Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. 
мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5595 A] УДК 615.451.1.015:582.739 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні 

засоби. Курортологія 

На ступінь доктора 
722. Старенький В. П. Модифікація променевої терапії недрібноклітинного 

раку легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 
"Промен. діагностика, промен. терапія" / Старенький Віктор Петрович ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т 
мед. радіології ім. С. П. Григор'єва АМН України]. — Х., 2008. — 40 с. : табл., іл. — 
Бібліогр.: с. 30—36 (39 назв). — 100 пр. — [2008-6112 А] УДК 615.849:616.24-006-08 

На ступінь кандидата 
723. Шлапаченко О. А. Корекція рухової активності та пізнавальних процесів 

у дітей 5—8 років з ДЦП в умовах санаторно-курортного лікування з використанням 
рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Шлапаченко Ольга Анатоліївна ; Львів. 
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держ. ун-т фіз. культури, [Ін-т математики, економіки та механіки Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-5798 А] УДК 615.825:616.831-053.2 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
724. Легач Є. І. Комбінована трансплантація кріоконсервованих органотипо-

вих культур ендокринних залоз : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.08 "Трансплантологія і штуч. органи" ; 
14.01.35 "Кріомедицина" / Легач Євген Іванович ; Акад. мед. наук України, Нац. ін-т 
хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова, [Ін-т пробл. кріобіології і кріомеди-
цини НАН України]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (70 назв). 
— 100 пр. — [2008-6183 A] УДК 616-089.843:615.361.014.4 

На ступінь кандидата 
725. Клименюк В. П. Оптимізація долікарської допомоги сільським мешкан-

цям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 
медицина" / Клименюк Володимир Петрович ; 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., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2009-0137 А] 

 УДК 616-058-058.244 
726. Кондратюк Н. В. Порівняння ефективності застосування мікробіоло-

гічних методів діагностики туберкульозу різної локалізації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Кондратюк 
Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т біології клітини, [НДІ епідеміології і 
гігієни МОЗ України]. — Львів, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19. — 130 пр. — [2008-5335 A] УДК 616-002.5-07 

727. Муравйова І. М. Гормонально-біохімічні порушення в учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення 
при метаболічному синдромі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Муравйова Ірина Миколаївна ; Держ. уста-
нова "Наук. центр радіац. медицини АМН України". — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 150 пр. — [2008-6254 A] УДК 616-008.6-001.28 

728. Мустецов Т. М. Біотехнічна система діагностики стану пацієнтів з політ-
равмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 
"Біол. та мед. прилади і системи" / Мустецов Тимофій Миколайович ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-5859 А] УДК 616-001-072.5 

729. Расін О. М. Роль рецепторів, які активують проліферацію пероксісом-
гамма, в регуляції функцій та апоптозу моноцитів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Расін Олексій 
Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
[ВДНЗ "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — Донецьк, 2008. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 120 пр. — [2008-5624 A] УДК 616-097 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 
730. Бичко М. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування антагоніста-

ми кальцію хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану із ішемічною хворобою 
серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Бичко Михайло Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
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ім. О. О. Богомольця, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—39 (38 назв). — 100 пр. — [2009-0020 А] УДК 616.12-008.331.1:616.127-005.8]-085 

731. Дроздова І. В. Нозогенії при артеріальній гіпертензії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" ; 14.01.11 
"Кардіологія" / Дроздова Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Х., 2008. 
— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (58 назв). — 110 пр. — [2008-5850 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085 
732. Кваша О. О. Популяційна оцінка внеску факторів ризику серцево-судин-

них захворювань в смертність за даними 20-річного проспективного дослідження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Кваша Олена Олександрівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр  
"Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2008. — 40 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 29—37 (62 назви). — 150 пр. — [2008-6021 А] УДК 616.12-02 

733. Клименко В. І. Обґрунтування системи медичної допомоги кардіологіч-
ним хворим із стресовими станами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Клименко Вікторія Іванівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31. — 
120 пр. — [2009-0136 А] УДК 616.12-058 

734. Осовська Н. Ю. Малі структурні аномалії серця: стратифікація факторів 
ризику, принципи медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Осовська Наталія Юріївна ; 
Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова]. — Сімферополь, 2008. — 40 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (38 назв). — 
100 пр. — [2008-6150 А] УДК 616.12-007-071 

На ступінь кандидата 
735. Амброскіна В. В. Механізми проатерогенної дії аліментарних ліпідів в 

умовах експерименту та у хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Амбро-
скіна Вікторія Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, 
[ННЦ "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" АМН України]. — К., 2008. —  
24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-5362 А] УДК 616.13-004.6+616.127-005.4]-092:612.123 

736. Глей А. І. Інфекційний мононуклеоз, етіологічні та клінічні особливості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 
хвороби" / Глей Анатолій Іванович ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 
хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця МОЗ України]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5500 A] УДК 616.155-022 

737. Гонза О. О. Варіанти клінічного перебігу та механізми формування пер-
винної правошлуночкової серцевої недостатності у хворих з гемодинамічним пере-
вантаженням правого шлуночка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гонза Олена Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0062 A] 

 УДК 616.124.3-008.64-036-092 
738. Гріцай А. О. Променева діагностика уражень органів грудної порожнини 

у дітей при гострому лейкозі і лімфогранулематозі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / 
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Гріцай Андрій Олександрович ; Держ. установа "Нац. ін-т раку", [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — К., 2008. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-6167 A] УДК 616.155.392+616.428-002]-073.7 

739. Децик О. Б. Структурно-функціональний стан міокарда та добові коли-
вання артеріального тиску у хворих з ізольованою систолічною артеріальною гіпер-
тензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Децик Олександр Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Іва-
но-Франків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. 
— Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-0082 A] УДК 616.12-008.331.1:616.124]-02 

740. Залюбовська О. І. Дисфункція ендотелію і можливості її терапевтичної 
корекції у хворих на ішемічну хворобу серця за наявності цукрового діабету 2 типу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Залюбовська Олена Іллівна ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 21 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6172 A] 

 УДК 616.12-005.4+616.379-008.64]-071-08 
741. Пономарьова Г. В. Лабораторно-біохімічні методи ранньої діагностики 

гострого коронарного синдрому, як характеристика запалення при коронар- 
ному атеросклерозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук :  
[спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Пономарьова Галина Володимирівна ; Нац. мед.  
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска" 
АМН України]. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-5545 А] УДК 616.127-005.8-071:616.13-004.6 

742. Садомов А. С. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії, асоційованої 
з синдромом обструктивного апное сну, та можливості її медикаментозної корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Садомов Антон Сергійович ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5867 А] УДК 616.12-008.331.1-085 

743. Слугоцька І. В. Клініко-патогенетичні передумови розвитку та лікування 
безсимптомної дисфункції лівого шлуночка серця у хворих на залізодефіцитну ане-
мію з метаболічною кардіоміопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Слугоцька Ірина Володимирівна ; До-
нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т МОЗ України]. 
— Донецьк, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-5716 A] УДК 616.124:616.155.194]-008-02 

744. Яковенко Г. Ю. Особливості діагностики та лікування метаболічного 
синдрому у поєднанні з гіперурикемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Яковенко Ганна Юріївна ; Акад. 
мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" 
АМН України. — К., 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-6080 А] УДК 616.12-008.331.1+616.379]-07-08 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 
745. Васильєв В. М. Клініко-морфологічне обґрунтування патогенезу та ліку-

вання хронічного атрофічного сморідного риніту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Васильєв Валерій 
Михайлович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 
ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця 
МОЗ України]. — К., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (40 назв). — 
150 пр. — [2008-5804 А] УДК 616.211-002-092-085 
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746. Доніч С. Г. Чинники ризику і прогнозування загострень бронхіальної 
астми на амбулаторному етапі лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Доніч Сергій Георгійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування та 
мед. кліматології ім. І. М. Сєченова". — Ялта, 2008. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—39 (55 назв). — 100 пр. — [2008-5849 А] УДК 616.248-036-085 

На ступінь кандидата 
747. Баздирєв В. В. Морфологічна оцінка ефективності передопераційних мето-

дів протипухлинного лікування хворих на недрібноклітинний рак легенів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / 
Баздирєв Вадим Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т, [Держ. установа "Нац. ін-т раку" МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5486 A] УДК 616.24-006.6-085.27 

748. Жердьова Н. М. Функціональний стан кохлео-вестибулярної системи у 
хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Жердьова Надія Миколаївна ; Держ. установа 
"Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України", [Укр. 
наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин 
МОЗ України]. — К., 2008. — 23, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-5379 А] УДК 616.281-008.5:616.379-008.64 

749. Козіна С. Ю. Імунні і метаболічні порушення у дітей 2—5років, хворих на 
пневмонію, та їх корекція антиоксидантом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Козіна Світлана Юріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2008. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 12—14 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6095 А] УДК 616.24-008.9-002.1-053 

750. Криворучко С. Г. Магнітолазеротерапія у медичній реабілітації дітей з 
рецидивним бронхітом на санаторно-курортному етапі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та ку-
рортологія" / Криворучко Сергій Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. 
республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєче-
нова", [Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України]. — Ялта, 2008. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5854 А] 

 УДК 616.233-002-085.83/.84-053.2 
751. Лисак О. І. Принципи й методи анестезії і раннього післяопераційного 

знеболювання при операціях з приводу злоякісних новоутворень гортані : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенсив. терапія" / Лисак Олена Іллівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ 
України. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
150 пр. — [2008-5778 А] УДК 616.22-006.6-089.168-089.5 

752. Лисенко А. О. Кардіогемодинаміка та вазоактивна функція ендотелію 
судин у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із артеріальною 
гіпертензією в динаміці лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Лисенко Антон Олександрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Дніпропетров. держ. мед. акад. 
МОЗ України]. — Запоріжжя, 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-5731 А] УДК 616.24-004.272:616.12-008.331.1]-08 

753. Поліщук В. В. Стан виявлення і принципи диспансеризації хворих на 
ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Поліщук Валентина Василівна ; Держ. 
установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук 
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України". — К., 2008. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-5673 A] УДК 616.235-002.57-07 

754. Савчук О. І. Рання післяопераційна реабілітація хворих на хронічні рино-
синуїти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 
"Оториноларингологія" / Савчук Олег Ігорович ; Акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [Івано-
Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6268 A] УДК 616.216-002.2-089-036.82 

755. Світлична Т. Г. Ефективність лікування та якість життя хворих на СНІД-
асоційований туберкульоз з вираженим імунодефіцитом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Світлична Тетяна Ген-
надіївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
Акад. мед. наук України", [Мед. ін-т Укр. асоц. нар. медицини]. — К., 2008. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5714 A] 

 УДК 616.24-002.5:[616.98:578.828Віл]-07-085 
756. Таран О. М. Клініко-імунологічне обґрунтування диференційованої тера-

пії повторних гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей раннього віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Таран Ольга 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т 
гастроентерології АМН України". — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 130 пр. — [2008-5678 A] УДК 616.2-002.1-018-08-053.2/.4 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь кандидата 
757. Аль-Алавні С. В. Лікування супутньої патології органів порожнини рота 

в хворих із щелепно-черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Аль-Алавні Світлана Вік-
торівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Одеса, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-5841 А] УДК 616.31-001-085 

758. Амеліна Н. В. Профілактика карієсу зубів і гінгівіту у дітей з порушен-
нями гепатобіліарної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Амеліна Наталія Вікторівна ; Держ. установа 
"Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 
Одеса, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5961 А] 

 УДК 616.314-002.4:316.311.2]-084-053.2 
759. Арутюнов С. Е. Диференційний підхід до вибору мініінвазивних техно-

логій при холедохолітіазі та стенозі великого дуоденального сосочка з урахуванням 
порушень дуоденальної прохідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Арутюнов Сергій Едуардович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 
МОЗ України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2008-5842 А] УДК 616.367-003.7:616.342-007.272-089.15 

760. Атаманюк О. Ю. Диференціальна діагностика гострого апендициту та апоп-
лексії яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Атаманюк Олег Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0009 А] УДК 616.346.2-002-079.4 

761. Бобер Л. Й. Стан підшлункової залози у хворих на муковісцидоз залежно 
від асоціації фенотип-генотип : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бобер Людмила Йосипівна ; М-во охорони здо-
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ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДУ "Ін-т спадк. пато-
логії" АМН України]. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-0026 А] УДК 616.37-004-08 

762. Бруніч С. М. Стан тканин пародонта у хворих на олігофренію та особ-
ливості ортопедичного лікування : (клініко-лаборатор. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бруніч 
Сергій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", 
[Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5803 А] УДК 616.314.17-06:616.899]-089.23 

763. Ваель М. С. Абунамус. Диференціально-діагностичні критерії та опти-
мізація терапії хронічних діарей у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ваель М. С. Абунамус ; 
М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т  
ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5690 A] УДК 616.34-008.814.4-053.2-071-08 

764. Вальковська Н. В. Роль металопротеїнази АDАМ8 у патогенезі раку під-
шлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
14.01.07 "Онкологія" / Вальковська Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т експерим. 
патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6008 А] УДК 616.37-006.6 

765. Галушко О. А. Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічної 
тактики при хірургічному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Галушко Олек-
сандр Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-0054 A] УДК 616.379-008.64-089.5 

766. Гасюк Н. В. Морфофункціональна організація ясен в нормі та при запа-
ленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гіс-
тологія, цитологія, ембріологія" / Гасюк Наталія Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — Сімферополь, 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0058 A] УДК 616.311.2-002 

767. Гопко О. Ф. Лікування хворих на пептичну виразку з урахуванням психо-
соматичних порушень організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Гопко Олександр Феліксович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України, м. Полтава]. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0066 A] 

 УДК [616.342+616.33]-002.44-003-08 
768. Горобець С. М. Особливості клініки та лікування генералізованого паро-

донтиту в хворих на травматичну хворобу спинного мозку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Горобець Світ-
лана Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6246 A] 

 УДК 616.314.17-008.1-08:616.833.2-001 
769. Гребенніков Д. С. Оптимізація хірургічного лікування гострого парапро-

ктиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Гребенніков Дмитро Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпро-
петров. держ. мед. акад., [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — 
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Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 130 пр. — 
[2009-0072 A] УДК 616.353-002.3-089 

770. Гуменюк К. В. Ендовідеохірургічний спосіб стимуляції регенерації 
печінки у хворих на цироз аргоноплазмовою коагуляцією : (експерим.-клініч. 
дослідж.) : [спец.] автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Гуменюк Костянтин Віталійович ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 24 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2009-0076 A] УДК 616.36-004-072.1-089 

771. Кияшко О. Ю. Реґіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія нерезекта-
бельного місцево-розповсюдженого раку прямої кишки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Кияшко Олександр 
Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
[Комунал. клініч. лікувал.-профілакт. закл. "Донец. обл. протипухлин. центр"]. — 
Донецьк, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 130 пр. — 
[2009-0135 А] УДК 616.351-006.6-089:615.28 

772. Ковальчук Н. Г. Вдосконалення методів підвищення герметичності кукси 
дванадцятипалої кишки при резекції шлунка : (клінічно-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Ковальчук Наталія Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед.  
ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6093 А] УДК 616.342-089.84 

773. Корнієнко Л. В. Стан стоматологічного здоров'я у дітей з хронічними 
вірусними гепатитами та шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Корнієнко Лариса Василівна ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0163 А] 

 УДК 616.31-084:616.36-002-036]-053.2 
774. Кутовий М. О. Оцінка ефективності раннього ентерального харчування в 

комплексному лікуванні важкої форми гострого панкреатиту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кутовий Максим 
Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2008-5531 А] УДК 616.37-002.1-089 

775. Кушнір О. Р. Морфо-функціональні зміни печінки під впливом циспла-
тину та їх корекція етеросгелем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Кушнір Оксана Рома-
нівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Фран-
ківськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5972 А] 

 УДК 616.36-002+615.244.065 
776. Лебідь Ю. В. Дослідження нейронів та астроцитів гіпокампа в ранній період 

розвитку експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лебідь Юрій Володимирович ; НАН 
України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5904 А] УДК 616.379-008.64-07 

777. Мельничук М. П. Локорегіонарна електрогіпертермія в неоад'ювантному 
лікуванні первиннооперабельного раку прямої кишки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Мельничук Максим 
Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5423 A] УДК 616.351-006.6-08 
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778. Нестеренко О. М. Оцінка перебудови кісткової тканини щелеп у дорос-
лих пацієнтів у ретенційному періоді ортодонтичного лікування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Нестеренко 
Олег Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-5744 А] УДК 616.314-089.23 

779. Обуховський В. О. Клініко-експериментальна ефективність застосування 
комплексу остеотропних препаратів при дентальній імплантації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Обуховсь-
кий Валерій Олексійович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук Украї-
ни". — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6308 А] 

 УДК 616.31 
780. Рейзвіх О. Е. Ефективність професійної гігієни порожнини рота та особ-

ливості її проведення у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Рейзвіх Ольга 
Едуардівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 
2008. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-5986 А] УДК 616.31-085-053.2/.6 

781. Савицька К. В. Особливості гастродуоденальної патології у дітей до-
шкільного та молодшого шкільного віку : (клініка, діагностика, принципи терапії) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" 
/ Савицька Катерина Володимирівна ; Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (25 назв). — 100 пр. 
— [2008-6153 А] УДК 616.33/.34-07-08-053.4/.5 

782. Садік А. І. Джарадат. Клінічна оцінка впливу сорбенту з високодисперс-
ного кремнезему на гепатобіліарну систему у хворих на цукровий діабет : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 
Садік А. І. Джарадат ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин  
ім. В. П. Комісаренка АМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 100 пр. — 
[2008-5466 A] УДК 616.379-008.64+616.36]-085 

783. Соломко О. О. Вибір методу лапароскопічної фундоплікації в світлі вив-
чення найближчих та віддалених результатів лікування хворих на гастроезофа-
геальну рефлюксну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Соломко Олександр Олександрович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-5916 А] УДК 616.33-002-089 

784. Чертов С. М. Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика 
нижньої щелепи людини для комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Чертов 
Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. 
нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5438 A] УДК 616.314-77:004.9 

785. Щербина М. В. Антрумектомія з ваготомією в лікуванні гострокрово-
точивих гастродуоденальних виразок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Щербина Максим Володимирович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5479 A] 

 УДК 616.33+616.342]-002.44-089 
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786. Яриніч-Бучинська Н. П. Клініко-експериментальне обґрунтування 
застосування аутологічних клітин крові в комплексному лікуванні хронічного 
генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Яриніч-Бучинська Наталія Петрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад.". — Полтава, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2008-5800 А] УДК 616.314.18-002.4-089 

616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої 
секреції. Ендокринні захворювання. Захворювання  

лімфатичної системи 

На ступінь доктора 
787. Власенко М. В. Дифузний нетоксичний зоб у підлітків: генез, діагностика, 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 
"Ендокринологія" / Власенко Марина Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т ендокри-
нології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України", [Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2008. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 
(29 назв). — 100 пр. — [2008-5765 А] УДК 616.438-071-085-053.6 

На ступінь кандидата 
788. Доманський О. Б. Діагностика та лікування травматичних пошкоджень 

селезінки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.09 "Дит. хірургія" / Доманський Олег Борисович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5378 А] УДК 616.411-001-053.2-089 

789. Ковальчук А. В. Корекція ускладнень супресивної фармакотерапії захво-
рювань щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Ковальчук Алла Володимирівна ; Держ. 
установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН Украї-
ни". — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2008-5421 A] 

 УДК 616.441-08:615.03 
790. Рогозіна О. В. Вікові зміни передньої частки гіпофізу за звичайних умов 

середовища, при хронічній свинцевій інтоксикації та застосуванні коригуючих 
засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 
"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Рогозіна Ольга Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5757 А4] 

 УДК 616.432-099-018-085 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь доктора 
791. Верещака В. В. Етіологія та патогенез старечої в'ялості шкіри лиця і ме-

ханізми формування його структурних змін у сучасної людини європеоїдного типу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 
венерич. хвороби" / Верещака Володимир Валентинович ; Держ. установа "Ін-т дер-
матології та венерології АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Х., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 
(53 назви). — 100 пр. — [2008-5562 A] УДК 616.58-053.9-02:572.94 

792. Шевчук С. В. Ураження судин у хворих на системний червоний вовчак : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревмато-
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логія" / Шевчук Сергій Вікторович ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 
кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Укр. держ. НДІ реабілітації інвалідів МОЗ 
України, м. Вінниця]. — К., 2008. — 42 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (50 назв). — 
100 пр. — [2008-5636 A] УДК 616.5-002.52:616.13 

На ступінь кандидата 
793. Гладчук В. Є. Тактика лікування хворих на хронічну екзему з викорис-

танням квантово-енергетичної та гетеротренінгової терапії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Глад-
чук Вячеслав Євгенович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН Ук-
рани", [Донец. нац. мед. ун-т ім. Максима Горького МОЗ України]. — Х., 2009. — 22 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0059 A] УДК 616.521-002.2-085.84 

794. Жумикіна О. І. Клініко-морфологічні критерії діагностики і терапії псо-
ріазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 
"Шкір. та венерич. хвороби" / Жумикіна Оксана Іванівна ; Держ. установа "Ін-т дер-
матології та венерології АМН України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського МОЗ України, м. Сімферополь]. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5704 A] УДК 616.517-07-08 

795. Слесарева Д. О. Лікування та реабілітація хворих на демодикоз з ураху-
ванням виразності біохімічних, імунопатологічних реакцій та морфологічних змін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 
венерич. хвороби" / Слесарева Дар'я Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т дермато-
логії та венерології АМН України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського 
МОЗ України, м. Сімферополь]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-5760 А6] УДК 616.5-002.9-08 

796. Юрчик Я. М. Особливості клініки та лікування звичайного псоріазу у 
жінок різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Юрчик Яна Миколаївна ; Держ. уста-
нова "Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т  
ім. М. Горького МОЗ України]. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2008-5959 А] УДК 616.517-055.2-07-08 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь доктора 
797. Гарагатий І. А. Ортотопічна неоцистопластика: морфофункціональне 

обґрунтування вибору способу хірургічного втручання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Гарагатий Ігор 
Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т, 
Харків. обл. клініч. центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповалова]. — К., 2008. — 
40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (46 назв). — 100 пр. — 
[2008-6012 А] УДК 616.62-006.6-089 

На ступінь кандидата 
798. Гулей Я. Т. Обґрунтування комплексного консервативного методу 

лікування хворих на уретеролітіаз на основі дослідження функціонального стану 
нирок та сечовивідних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Гулей Ярослав Танасійович ; Держ. установа "Ін-т 
урології АМН України". — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — [2009-0075 A] УДК 616.61-07-084-089 

799. Книшенко О. М. Удосконалення діагностики та лікування хворих на 
доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену простатитом, в до- та в 
післяопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 



   

 103

[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Книшенко Олександр Миколайович ; Держ. установа "Ін-т 
урології АМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5571 A] УДК 616.65-002-07-08 

800. Курячий Ю. В. Мінімально інвазивне лікування аутосомно-домінантного 
полікістозу нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.06 "Урологія" / Курячий Юрій Віталійович ; Держ. установа "Ін-т урології 
Акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад."]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5451 A] УДК 616.61-003.4 

801. Небесна З. М. Морфофункціональний стан нирки в умовах ранньої 
некректомії і застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при експери-
ментальній термічній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Небесна Зоя Михайлівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського". — Тернопіль, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-5425 A] УДК 616.61-091.8 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь кандидата 
802. Ахмед К. А. Саліміа. Діагностика й комплексна корекція синдрому гост-

рого пошкодження легень при закритих травмах грудної клітки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 " Хірургія" / Ахмед К. А. Са-
ліміа ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова.  
— Вінниця, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-5883 А] УДК 616.712-001:616.24-002.1-07-089.878 

803. Батура В. О. Діагностика та лікування епікондилопатій плечової кістки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-
логія та ортопедія" / Батура В'ячеслав Олександрович ; Держ. установа "Ін-т трав-
матології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 18 с. : табл., іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-6123 А] УДК 616.717.4-073-08 

804. Євмінов Д. В. Діагностика та хірургічне лікування хворих із поєднаною 
краніо-фаціальною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Євмінов Дмитро В'ячеславович ; Акад. мед. 
наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова". — К., 2009. — 29 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0097 A] 

 УДК 616.714+617.52]-001-06-07-089 
805. Євсєєнко В. Г. Хірургічне лікування дефектів хряща колінного суглоба : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-
тологія та ортопедія" / Євсєєнко В'ячеслав Григорович ; Держ. установа "Ін-т травма-
тології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0098 A] УДК 616.728.3-007-089.844 

806. Левон М. М. Особливості порушень функціонально-морфологічного 
стану гепатобіліарної системи та кишечнику у хворих на остеоартроз та шляхи їх 
корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Левон Марія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5905 А] 

 УДК 616.72-007.24:616.36]-085 
807. Луцишин В. Г. Диференційоване застосування блокуючого інтрамедуляр-

ного остеосинтезу при лікуванні хворих із діафізарними переломами стегнової 
кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-
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матологія та ортопедія" / Луцишин Вадим Григорович ; Держ. установа "Ін-т травма-
тології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5779 А] УДК 616.718.4-001.5-089.84 

808. Северін М. О. Клініко-патогенетичне значення змін вмісту металів в орга-
нізмі хворих на остеоартроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Северін Микита Олександрович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-5950 А] УДК 616.72-002 

809. Харсіка С. М. Хірургічне лікування вроджених вад розвитку пер- 
шого пальця кисті у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед.  
наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Харсіка Сергій Михайлович ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії АМН 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-6197 A] УДК 616.717.9-007.47-089.844 

810. Чибісова І. Ю. Особливості перебігу, патогенезу та лікування реактив-
ного артриту в шахтарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Чибісова Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2008-5957 А] УДК 616.72-002-036.11:622-058.243 

811. Ярошенко Н. В. Особливості клінічного перебігу ювенільного ревматоїд-
ного артриту у дітей, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору у пит-
ній воді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Ярошенко Наталія Володимирівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та 
гінекології" Акад. мед. наук України, [ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. акад."]. — К., 2008. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6119 А] 

 УДК 616.72-002.77-053.2 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь кандидата 
812. Бабаніна Н. Ю. Клінічне обґрунтування доцільності комбінованого засто-

сування актовегіну та пірацетаму для лікування дитячого церебрального паралічу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. 
фармакологія" / Бабаніна Наталія Юріївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фар-
макології та токсикології", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2008. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5484 A] 

 УДК 616.831-009.11-085.214.3-053.2 
813. Гріненко Т. Ю. Оцінка функціонального стану головного мозку, нейро-

гуморальних факторів та оптимізація якості життя хворих на гіпертонічну хворобу, 
які постійно проживають в умовах великого промислового міста : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гріненко Те-
тяна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріж-
жя, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5697 A] 

 УДК 616.831+616.12-008.331.1]-07-08:614.78 
814. Журавель Н. В. Міжпівкульова нейрофармакологія ноотропів : (експе-

рим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Журавель Наталія Вадимівна ; Акад. мед. наук України, 
ДУ "Ін-т фармакології та токсикології", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ Ук-
раїни]. — К., 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-5414 A] УДК 616.831:615.214 

815. Осадченко І. О. Пластичні зміни нейронів гіпокампа при порушеннях 
мозкового кровотоку і шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Осадченко Ірина 
Олексіївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 25 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2008-5936 А] УДК 616.831-005.4-085 

816. Скринник О. В. Клініко-психопатологічні особливості хворих на сомато-
формну вегетативну дисфункцію органів травлення та їх комплексне лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіат-
рія" / Скринник Ольга Вячеславівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології АМН України". — Х., 2008. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5988 А] УДК 616.85:616.3]-085 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. 
Психічні та розумові розлади 

На ступінь доктора 
817. Даценко І. Б. Порушення формування особистості за органічним типом у 

підлітків із мозковою дисфункцією. Причини, механізми розвитку, клініка, абіліта-
ція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 
психологія" / Даценко Ірина Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти. — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 
(29 назв). — 100 пр. — [2008-5807 А] УДК 616.89-008.485:159.942 

На ступінь кандидата 
818. Гузенко К. В. Клініко-соціальна характеристика пацієнтів з першим пси-

хотичним епізодом та удосконалення лікувально-діагностичної допомоги даній ка-
тегорії хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.16 "Психіатрія" / Гузенко Катерина Валеріївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-0074 A] УДК 616.89-085 

819. Любчик І. С. Порушення емоційної сфери в структурі деменцій судин-
ного генезу : (клініка, діагностика, принципи віднов. терапії) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Любчик Іван Сте-
панович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та нар-
кології АМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5734 А] 

 УДК 616.89-008.44-07-085 
820. Шах М. О. Психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну 

залежність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Шах Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5836 А] УДК 616.89-008.441.33-055.1 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь доктора 
821. Півник В. М. Епідеміологічний нагляд за крапельними інфекціями (кір та 

епідемічний паротит) в Збройних силах України: стан і шляхи удосконалення : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / 
Півник Володимир Миколайович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т епідеміології та 
інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського". — К., 2008. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 28—30 (24 назви). —. — [2008-5751 А4] УДК 616.9-036.22-084:355.1(477) 

822. Прокопів О. В. Сучасна дифтерія у дітей: патогенез, клініка, лікування 
(клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Прокопів Олександра Володимирівна ; 
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Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського  
Акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ Ук-
раїни]. — К., 2008. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (53 назви). — 100 пр. — 
[2008-5676 A] УДК 616.931-08-053.2 

На ступінь кандидата 
823. Трет’яков М. С. Мікробіологічне обґрунтування застосування антисеп-

тиків у лікуванні хворих коростою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Трет’яков Максим Сергійович ; Держ. 
установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5476 A] УДК 616.995.42-093:615.28 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 
824. Курінний І. М. Наслідки поліструктурної травми верхньої кінцівки та їх 

хірургічне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Курінний Ігор Миколайович ; Держ. установа 
"Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 33 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 24—29 (49 назв). — 100 пр. — [2009-0188 А] УДК 617.57-001.5-06-089 

На ступінь кандидата 
825. Васильчишин Я. М. Оптимізація технології цементного ендопротезуван-

ня кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Васильчишин Ярослав Миколайович ; 
Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України", [Буковин. 
держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2008. — 18 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 130 пр. — [2008-5764 А] УДК 617.585-001.5-089.843 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь кандидата 
826. Чаура А. Г. Фізіологічні механізми реалізації впливу електростимуляції 

зорового аналізатора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Чаура Алла Гарісівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. держ. мед. ун-т, [Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філа-
това АМН України]. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2008-6276 A] УДК 617.751:616-089 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
827. Григоренко А. П. Прогноз та профілактика випадіння внутрішніх стате-

вих органів у жінок, хірургічна реабілітація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Григоренко Анатолій 
Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2008. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (32 назви). — 100 пр. — [2008-5652 A] 

 УДК 618.1-007.44-089 
828. Каліновська І. В. Плацентарна недостатність: патогенез, рання діагнос-

тика, тактика ведення вагітності та родорозродження : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Калі-
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новська Ірина Валентинівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 
АМН України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2008. — 32 с. : табл., іл. — Бібліогр.: 
с. 26—28 (25 назв). — 100 пр. — [2008-6091 А] УДК 618.36-008.64-092-07:618.5 

829. Пономарьов І. М. Комбіноване лікування при органозберігаючих опера-
ціях ранніх стадій раку грудної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Пономарьов Ігор Миколайович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т 
мед. радіології ім. С. П. Григор'єва АМН України", м. Харків]. — Х., 2008. — 48 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 39—43 (30 назв). — 100 пр. — [2008-5620 A] УДК 618.19-006-089 

На ступінь кандидата 
830. Бен Мессаоуд Ершид. Диференційна діагностика маткових кровотеч в 

постменопаузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бен Мессаоуд Ершид ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. держ. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 
2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-5686 A] УДК 618.173-005.1-07 

831. Бутенко Є. В. Порівняльна оцінка методів ад'ювантної поліхіміотерапії  
в комплексному лікуванні раку молочної залози : (рандомізоване дослідж.) : авто- 
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / 
Бутенко Євген Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, [Комунал.-клініч. лікувал.-профілакт. закл. "Донец. обл. проти-
пухлин. центр"]. — Донецьк, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
120 пр. — [2008-5492 A] УДК 618.19-006.6-085.28 

832. Воробей В. О. Профілактика прееклампсії та анемії при багатоплідній 
вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Воробей Віталія Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-5525 А] 

 УДК 618.3-008.6:616.155.194-084 
833. Габорець Ю. Ю. Лікування дисплазій епітелію шийки матки на тлі 

аденоміозу у жінок фертильного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Габорець Юрій Юрійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. —  
[2009-0053 A] УДК 618.146-007.1-06-08-053.87 

834. Зауральський Р. В. Діагностика, лікування і профілактика перинатальних 
ускладнень при ізоімунізації за антигенами системи АВ0 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Зау-
ральський Ростислав Валентинович ; 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 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5659 A] УДК 618.3.7-07-08 

835. Конь К. В. Сучасні аспекти етіології та антибіотикорезистентність збуд-
ників запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів і ерозій шийки 
матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 
"Мікробіологія" / Конь Катерина Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології 
та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т 
МОЗ України]. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 
100 пр. — [2008-5449 A] УДК 618.11/.15-002:615.015.8 

836. Куріцина С. А. Профілактика перинатальної патології у жінок, які пе-
ренесли респіраторну вірусну інфекцію в різні терміни гестації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" 
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/ Куріцина Світлана Альбертівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0189 А] УДК 618.3-06:616.98]-084 

837. Плітень О. М. Диференційна діагностика епітеліальних дисплазій шийки 
матки та інтарепітеліальної карциноми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Плітень Оксана Миколаївна ; 
Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-5863 А] УДК 618.146-007.1-079.4 

838. Фірас А. Ф. Аль Алі. Реабілітаційні заходи у жінок з міомою матки в 
післяпологовому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Фірас А. Ф. Аль Алі ; М-во охорони здо-
ров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 100 пр. — [2008-5360 A] УДК 618.14-006.03-089:618.7 

839. Яворський П. В. Рання діагностика, причини розвитку та профілактика 
прееклампсії у вагітних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Яворський Павло Вацлавович ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2008. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5960 А] УДК 618.36 

840. Яценко В. Ю. Діагностика, лікування та профілактика рецидивів функ-
ціональних кіст яєчників у дівчат-підлітків на тлі запальних захворювань геніталій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Яценко Вікторія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2008. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5720 A] 

 УДК 618.11-006-07-08-084-055.25 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 

На ступінь доктора 
841. Себко В. В. Електромагнітні методи і пристрої для сумісного визначення 

магнітних, електричних, геометричних параметрів та температури провідних 
виробів : (теорія і розробки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 
Себко Вадим Вадимович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(38 назв). — 100 пр. — [2008-5825 А] УДК 620.179.14 

На ступінь кандидата 
842. Баташова Н. А. Удосконалювання комбінованих систем опалення з різно-

типовими джерелами енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Баташова Наталія Анатоліївна ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Х., 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5962 А] УДК 620.9 

843. Єнько Є. Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. між-
нар. систем та глобал. розв." / Єнько Єлизавета Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0100 A] УДК 620.9:327](477) 
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621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

На ступінь кандидата 
844. Маркін О. М. Підвищення ефективності технологій вилучення вибухоне-

безпечних речовин з непридатних боєприпасів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Маркін Олександр 
Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. 
— Х., 2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5976 А] 

 УДК 62-756.9 

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна (атомна) 
енергетика. Атомна промисловість 

На ступінь кандидата 
845. Лагуненко О. С. Пошук та дослідження прихованих скупчень паливов-

місних матеріалів зруйнованого 4-го блока Чорнобильської АЕС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Лагуненко 
Олександр Степанович ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки атом. електростанцій. — 
К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6302 А] 

 УДК 621.039.58(477.41) 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 
846. Будзуляк І. М. Лазерно-стимульовані перетворення у поверхневих шарах 

матеріалів різної структурної впорядкованості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Будзуляк Іван Михайлович ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—36 (39 назв). — 100 пр. — [2008-6007 А] УДК 621.315.592 

847. Каплун В. В. Автономні системи електроживлення сільськогосподарських 
споживачів з різнорідними джерелами електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Каплун Віктор Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 36, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 32—34 (27 назв). — 100 пр. — [2008-5709 A] УДК 621.314.58 

На ступінь кандидата 
848. Блінов І. В. Визначення місць пошкоджень на лініях електропередачі 

високої напруги з використанням штучних нейронних мереж : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і сис-
теми" / Блінов Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6124 А] УДК 621.316:004.4 

849. Бондар Р. П. Коаксіально-лінійний двигун з постійними магнітами 
зворотно-поступального руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Бондар Роман Петрович ; НАН 
України, Ін-т електродинаміки, [Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт.]. — К., 2008. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5366 А] УДК 621.313.84:622.233.5 
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850. Бондарчук А. С. Підвищення енергоефективності об'єднаної енергосис-
теми України коригуванням сезонного відліку часу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енергетич. системи та комплекси" / 
Бондарчук Анатолій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0028 А] 

 УДК 621.316:628.9.021](477) 
851. Джура О. В. Однофазний автономний асинхронний генератор з вен-

тильно-ємнісним збудженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Джура Олександр Васильович ; 
НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5377 А] УДК 621.313.332 

852. Зіновчук А. В. Вплив ефекту концентрування струму на поведінку елект-
ронно-діркової плазми в багатошарових світловипромінюючих структурах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Зіновчук Андрій Васильович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2008-5967 А] УДК 621.315.592 

853. Мирончук Г. Л. Дефектоутворення в монокристалах CdS i CdS:Cu при 
опроміненні частинками підпорогової енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Мирон-
чук Галина Леонідівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2008-5934 А] УДК 621.315.592 

854. Мислюк О. М. Оптична спінова поляризація електронів у напівмагнітних 
напівпровідниках при домішковому поглинанні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 
Мислюк Оксана Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5857 А] 

 УДК 621.315.592 
855. Соколовська І. Є. Розробка технологічного обладнання і розвиток 

теоретичних основ виробництва високоефективних теплоізоляційних матеріалів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика та пром. теплоенергетика" / Соколовська Ірина Євгеніївна ; Дніпродзер-
джин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5469 A] УДК 621.315.6 

621.35 Технічна електрохімія 

На ступінь кандидата 
856. Кухарєв О. Л. Методи та засоби підвищення ефективності систем електро-

живлення феросплавних печей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Кухарєв Олексій Леонідо-
вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5856 А] УДК 621.35.035:621.365.2 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери 

На ступінь кандидата 
857. Горяєва С. М. Методи підвищення ефективності телекомунікаційних 

сенсорних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Горяєва Світлана Миколаївна ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(21 назва). — 100 пр. — [2008-5501 A] УДК 621.372 
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621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь кандидата 
858. Янсонс Я. В. Метод підвищення якості відновлених мовних сигналів без-

проводових телекомунікаційних систем на основі диференційованого захисту кадру 
мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 
"Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Янсонс Яніс Валерійович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Військ. ін-т телекомуні-
кацій та інформатизації Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т"]. — Х., 2008. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-6320 А] УДК 621.391 

621.395 Телефонія 

На ступінь кандидата 
859. Кирик М. І. Оптимізація телекомунікаційних мереж за критеріями якості 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 
"Телекомунікац. системи та мережі" / Кирик Мар'ян Іванович ; Одес. нац. акад. 
зв'язку ім. О. С. Попова, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-0132 А] УДК 621.395.7 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 
860. Срібна І. М. Підвищення показників якості конвергентної мережі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Теплоко-
мунікац. системи та мережі" / Срібна Ірина Миколаївна ; Держ. ун-т інформ.-
комунікац. технологій. — К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-5470 A] УДК 621.396.662.072.078 

861. Сторчак К. П. Синтез та аналіз систем частотного та фазового авто-
підстроювання з цифровими нечіткими та під-регуляторами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 
засоби телекомунікацій" / Сторчак Каміла Павлівна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. 
технологій. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-5471 A] УДК 621.396.662.072.6.078 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь доктора 
862. Чоха Ю. М. Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рі-

шень щодо діагностування складних об'єктів авіатехніки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Чоха Юрій Ми-
колайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [ТОВ 
"Конструктор. бюро "Вертикаль"]. — Х., 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(42 назви). — 100 пр. — [2008-5877 А] УДК 621.43:629.7.01 

На ступінь кандидата 
863. Іщук В. П. Формування тягових характеристик турбогвинтовентилятор-

них двигунів на режимах посадки літака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енергетич. установки" / Іщук Віктор 
Петрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Держ.  
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п-во "Авіац. наук.-техн. комплекс ім. О. К. Антонова" М-ва пром. політики України]. 
— Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5968 А] 

 УДК 621.452.33:629.735.33.077 
864. Козачук І. С. Покращення індикаторних, ефективних та екологічних 

показників газових двигунів, переобладнаних з дизелів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енергетич. установки" / 
Козачук Ілля Святославович ; Нац. транспорт. ун-т, [Луган. нац. техн. ун-т]. — К. : 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Рез англ. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2008-5811 А] УДК 621.43 

865. Лук’яненко О. Л. Підвищення несучої здатності лопаток компресора ГТД 
комплексною оздоблювально-зміцнюючою обробкою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Лук’яненко 
Олег Леонідович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2008-5973 А] УДК 621.452.3.03 

621.51/.54 Технічне застосування пневмоенергетики 

На ступінь доктора 
866. Парафійник В. П. Наукові основи удосконалювання турбокомпресорних 

установок з газотурбінним приводом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Парафійник Володи-
мир Петрович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, ["Сум. 
машинобудів. наук.-вироб. об-ня ім. М. В. Фрунзе"]. — Х., 2008. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—36 (43 назви). — 100 пр. — [2008-6222 A] УДК 621.516-843.8 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 

На ступінь кандидата 
867. Неня А. В. Особливості робочого процесу проміжного ступеня відцент-

рового насоса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Неня Анна Вікторівна ; Сум. 
держ. ун-т. — Суми, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-6305 А] УДК 621.67 

868. Поздняков П. Б. Підвищення ефективності гідроочищення магістральних 
трубопроводів роторними пристроями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. обробки" / Поздняков Павло Бо-
рисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т", [Кременчуц. держ. полі-
техн. ун-т ім. М. Остроградського]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (8 назв). — 150 пр. — [2008-5389 А] УДК 621.643-253 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 
869. Воденніков С. А. Розвиток науково-технологічних основ створення ком-

позиційних покриттів на пористих матеріалах електрометалургійного призначення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Воденніков Сергій Анатолійович ; Запоріз. нац. техн. ун-т, [Запоріз. держ. 
інж. акад.]. — Запоріжжя, 2008. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (42 назви). 
— 100 пр. — [2008-5964 А] УДК 621.793:620.22-492.2 

На ступінь кандидата 
870. Барішенко О. М. Розробка і дослідження методів і пристроїв теплової 

обробки сталі в термічних печах з метою енергозбереження : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. 
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теплоенергетика" / Барішенко Олена Миколаївна ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т, 
[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпродзержинськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5684 A] УДК 621.783 

871. Безпалова Н. О. Розвиток методів визначення раціональних параметрів 
гарячого пресування труб із сплавів, які важко деформуються, розширеного сорта-
менту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини обробки тиском" / Безпалова Наталія Олександрівна ; Нац. 
металург. акад. України, [Держ. п-во "Н.-д. та конструктор.-технол. ін-т труб. пром-
сті ім. Я. Ю. Осади"]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5884 А] УДК 621.774.38 

872. Книш А. В. Розробка та освоєння технологічних параметрів зміцнюючої 
обробки високозносостійких залізничних коліс : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терм. обробка металів" / Книш 
Андрій Володимирович ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-5331 A] УДК 621.785 

873. Міхєєнко Д. Ю. Удосконалення технологій та обладнання для виробницт-
ва відносно товстих двошарових біметалевих листових заготівок з механічним з'єд-
нанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини оборобки тиском" / Міхєєнко Денис Юрійович ; Донбас. держ. 
машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2008-6149 А] УДК 621.771.01 

874. Патюпкін А. В. Розробка матеріалознавчих принципів створення та 
мікролегування ітрієм зносостійких наплавочних матеріалів з аустенітною матри-
цею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Мате-
ріалознавство" / Патюпкін Андрій Володимирович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запо-
ріжжя, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 120 пр. — [2008-6058 А] 

 УДК 621.791.92:669.018.25 
875. Чучин О. В. Удосконалення процесів штампування порожнистих деталей 

на основі використання способів радіально-прямого видавлювання з роздачею : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та ма-
шини обробки тиском" / Чучин Олег Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. 
акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2008-6238 A] УДК 621.777.01 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь доктора 
876. Павлов А. І. Розробка високонавантажених передач на основі лінійчатих 

зубчастих зачеплень з опукло-вгинутим контактуванням робочих поверхонь : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавст-
во" / Павлов Анатолій Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, [Харків. нац. авто-
моб.-дор. ун-т]. — Луганськ, 2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 
(43 назви). — 100 пр. — [2008-5670 A] УДК 621.833 

На ступінь кандидата 
877. Колесник О. А. Обґрунтування параметрів піднімально-транспортних лебі-

док з гвинтовими опорами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Колесник Олег Анатолійович ; Тер-
нопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви. — 100 пр. — [2008-6096 А] УДК 621.83:621.866.2 
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621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь доктора 
878. Ремарчук М. П. Енергозберігаючі силові передачі будівельно-дорожніх 

машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.04 
"Машини для земл., дор. та лісотехн. робіт" / Ремарчук Микола Парфенійович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(30 назв). — 100 пр. — [2008-5823 А] УДК 621.878.25 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь кандидата 
879. Гаков С. О. Керування процесом токарної обробки колісних пар за інфор-

мативними параметрами технологічної системи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. обробки, верстати та інстру-
менти" / Гаков Сергій Олександрович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 
[Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Тернопіль, 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2008-6165 A] УДК 621.941.27 

880. Манойло Ю. О. Закономірності процесу подрібнення відходів содового 
виробництва у машині дисмембраторного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. технології" / Манойло Юрій 
Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-6304 А] УДК 621.926:661.33 

881. Міненко Д. О. Підвищення ефективності обробки отворів на багатоцільо-
вих верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.08 "Технологія машинобуд." / Міненко Дем'ян Олександрович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-5935 А] УДК 621.91 

882. Храновська К. М. Масоперенесення, структурні та фазові зміни у залізі 
та міді при їх легуванні за умов температурних градієнтів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. та терміч. обробка 
металів" / Храновська Катерина Миколаївна ; НАН України, Ін-т металофізики  
ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2008-5919 А] УДК 621.9:539.219.3 

883. Широкобоков В. В. Розробка планетарного головного виконавчого ме-
ханізму механічного преса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Широкобоков Віталій 
Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — 
Краматорськ (Донец. обл.), 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6279 A] УДК 621.979 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 
884. Жолудєв С. В. Обґрунтування технологічних параметрів підземної гази-

фікації та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родо-
вищ корис. копалин" / Жолудєв Станіслав Вікторович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5768 А] 

 УДК 622.278 
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885. Інкін О. В. Обґрунтування фізико-хімічних параметрів формування і 
управління вуглеводневими зонами при підземній газифікації бурих вугіль : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка 
родовищ корис. копалин" / Інкін Олександр Вікторович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5707 A] 

 УДК 622.278:553.981 
886. Череп А. Ю. Технологічне забезпечення виробничої потужності марган-

цевих кар'єрів при змінному попиті на рудну сировину : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. 
копалин" / Череп Андрій Юрійович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2008-5586 A] УДК 622.271.32 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь кандидата 
887. Гуня Д. П. Обґрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого 

вуглепородного масиву в свердловини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Гуня Дмитро Петро-
вич ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Оренд. п-во "Шахта 
ім. О. Ф. Засядька"]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5502 A] УДК 622.411.023.6 

888. Подвігіна О. О. Обґрунтування параметрів дренування геомеханічно 
порушених шахтних полів Центрального району Донбасу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Подвігіна 
Олена Олегівна ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. держ. геологорозвід. ін-т М-ва охорони нав-
колиш. природ. середовища України]. — Дніпропетровськ, 2008. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (6 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2008-6261 A] УДК 622.5(477.6) 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 
889. Булах О. В. Вдосконалення технології підготовки та збагачення окисле-

них залізистих кварцитів із застосуванням бішофіту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Булах 
Олексій Володимирович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6204 A] УДК 622.7 

890. Плотніков В. В. Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення 
якісно-кількісних показників магнітної сепарації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Плотніков Володи-
мир Володимирович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6224 A] УДК 622.778 

622.8 Небезпека на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. 
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь кандидата 
891. Яворський А. В. Закономірності зміни напружено-деформованого стану 

породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюва-
ними об'єктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Яворський Андрій Васильович ; Нац. гірн. ун-т. 
— Дніпропетровськ, 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
120 пр. — [2008-6319 А] УДК 622.833:622.25 
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624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

На ступінь кандидата 
892. Петровський А. Ф. Технологія використання бентонітів, які вироблені в 

Україні, в процесі безтраншейної прокладки комунікацій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 
буд-ва" / Петровський Анатолій Францович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.  
— Одеса, 2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-5817 А] УДК 624:622.24 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 
893. Білик С. І. Раціональні сталеві каркаси малоенергоємних будівель із дво-

таврів змінного перерізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Білик Сергій Іванович ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2008. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 27—30 (35 назв). — 100 пр. — [2008-5401 A] УДК 624.014.2 

894. Ізбаш М. Ю. Локально попередньо напружені сталезалізобетонні конст-
рукції для нового будівництва та реконструкції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, бідівлі та споруди" / Ізбаш 
Михайло Юрійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. держ. техн. ун-т  
буд-ва та архіт.]. — Х., 2008. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (41 назва). — 
100 пр. — [2008-6174 A] УДК 624.012.16 

На ступінь кандидата 
895. Гасенко А. В. Надійність сталезалізобетонних стійок, виконаних із шве-

лерів, з урахуванням експлуатаційних пошкоджень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Гасенко Антон Васильович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 
Полтава, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2008-5499 A] УДК 624.016 

896. Гуслиста Г. Е. Особливості статичного розрахунку будівель та споруд, 
розташованих на схилах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гуслиста Ганна Едуардівна ; 
Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — [2008-6290 А] УДК [624.04:624.131.4]:004.94 

897. Ковальов М. О. Напружено-деформований і граничні стани сталебетон-
них балок при статичному короткочасному навантаженні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" 
/ Ковальов Максим Олександрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5774 А] УДК 624.071.34.042 

898. Скляренко С. О. Надійність конструкцій буксирувальних канатних до-
ріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Скляренко Сергій Олександрович ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2008-5552 А] УДК 624.042:625.576.3 

624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. 
Механіка ґрунтів  

На ступінь кандидата 
899. Рабоча Т. В. Нелінійна консолідація територій і масивів відвалів із слаб-

ких ґрунтів з урахуванням фільтраційної анізотропії : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.02 "Основи та фундаменти" / Рабоча Тетяна 
Валентинівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5821 А] УДК 624.15 

900. Соколов В. А. Обґрунтування технології інженерно-геологічних вишу-
кувань для забезпечення екологічної безпеки об'єктів реконструкції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Соколов 
Віктор Артемович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Ін-т УкрНДІІНТВ 
М-ва регіон. розв. та буд-ва України]. — Сімферополь, 2008. — 24, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2008-5628 A] 

 УДК 624.131:504 

624.9 Будівництво наземних інженерних споруд 

На ступінь кандидата 
901. Альохін А. М. Дійсна робота антенних опор під дією ожеледньо-вітрових 

впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Альохін Андрій Михайлович ; Донбас. нац. 
акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-0004 А] УДК 624.97:620.91 

626 Гідротехнічне будівництво. Будівництво каналів. Меліоративне 
будівництво. Гідротехніка в цілому 

На ступінь доктора 
902. Вайнберг О. І. Вплив природних факторів на надійність і безпеку гідро-

технічних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі і споруди" / Вайнберг Олександр Ісаакович ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—31 (35 назв). — 100 пр. — [2008-5763 А] УДК 626/627 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 
903. Горобченко О. І. Інтенсифікація роботи водоочисних споруд із зернистим 

завантаженням шляхом визначення раціональних значень тривалості фільтрування й 
промивки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 
"Водопостачання, каналізація" / Горобченко Олексій Іванович ; Одес. держ. акад. 
буд-ва та архіт. — Одеса, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 
100 пр. — [2008-5694 A] УДК 628.1 

904. Джужа О. В. Розробка окиснювальних та мембранних методів очищення 
рідких радіоактивних відходів з об'єкту "Укриття" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Джужа Олег Віталійо-
вич ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки атом. електростанцій. — К., 2008. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2008-6291 А] 

 УДК 628.477.047 
905. Єфремов А. Б. Вдосконалена технологія очистки стічних вод гальваніч-

них виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Єфремов Андрій Борисович ; Харків. держ. 
техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2008-5926 А] УДК 628.34 

906. Мисюк Ю. П. Підвищення ефективності внутрішнього штучного освіт-
лення в умовах виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Мисюк Юлія Петрівна ; 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Нац. авіац. ун-т]. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5666 A] УДК 628.973 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 
907. Гончаров А. В. Підвищення техніко-експлуатаційних характеристик 

автомобіля удосконаленням блока "радіатор-вентилятор" системи охолодження 
двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 
"Автомобілі та трактори" / Гончаров Андрій Володимирович ; Харків. нац. автомоб.-
дор. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6088 А] УДК 629.33-714 

908. Ємець Б. В. Покращення показників техніко-експлуатаційних властивос-
тей транспортних засобів з газогенераторними установками : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / 
Ємець Богдан Володимирович ; Нац. трансп. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т  
М-ва аграр. політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-5655 A] УДК 629.311:662.766.31/.38 

909. Степанов О. В. Підвищення надійності автосамоскидів, що працюють на 
породних відвалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Степанов Олексій Вікторович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-6113 А] УДК 629.353.083 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
910. Ковальов О. Ю. Удосконалення методів розрахунків та випробувань 

тягових електродвигунів для рухомого складу нового покоління : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 
та тяга поїздів" / Ковальов Олександр Юхимович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — 
Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6217 A] 

 УДК 629.4.027:621.333 
911. Чепурненко В. А. Підвищення ефективності роботи малих холодильних 

машин на базі сумішей аміак-фторопохідні вуглеводні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. 
техніка, системи кондиціонування" / Чепурненко Віталій Аркадійович ; Одес. держ. 
акад. холоду. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2008-5794 А] УДК 629.463.125 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 
912. Савицький І. А. Удосконалення технологічного процесу виготовлення 

суднових корпусних конструкцій з використанням цифрових технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та 
будування суден" / Савицький Ігор Анатолійович ; Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-6061 А] УДК 629.5.011.018.4 

913. Фам Суан Нгок. Визначення основних елеметів суден, що обслуговують 
морські споруди та нафтобудівні промисли : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Фам Суан 
Нгок ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2008. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (4 назви). — 100 пр. — [2008-5581 A] УДК 629.563.82.01 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 
914. Добржанський О. О. Інтегруючий гіроскопічний гравіметр авіаційної 

гравіметричної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Добржанський 
Олександр Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. 
держ. технол. ун-т М-ва освіти і науки України]. — К., 2008. — 17 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 11—14 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5702 A] УДК 629.7.05-752.4 

915. Зажицький О. В. Розпізнавання нейронними мережами стану лопаток 
авіаційних двигунів у процесі віброакустичного моніторингу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин" / Зажицький Олександр Володимирович ; Нац. техн.  
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2008-6295 А] УДК 629.7.03 

916. Клименко В. М. Конструктивно-технологічні методи підвищення втомної 
довговічності болтових з'єднань титанових елементів конструкції літака з ураху-
ванням фретинг-корозії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Клименко 
В'ячеслав Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків.  
авіац. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5418 A] УДК 629.735.01 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. 
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 
917. Кайдик О. Ю. Біоекологічні та технологічні особливості штучного від-

творення лісових насаджень сосни звичайної в умовах Київського Полісся : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 
фітомеліорація" / Кайдик Олександр Юрійович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5381 А] 

 УДК 630*23:582.475.4](477.41) 
918. Камінецький В. К. Екологічні та господарські основи напіввільного утри-

мання копитних : (на прикл. держ. орг. "Резиденція "Залісся" та Азово-Сивас. нац. 
природ. парку) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 
"Лісознав. і лісівництво" / Камінецький Віктор Карлович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-0124 А] УДК 630*12:599.6/.73](477) 

919. Попов О. Ф. Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу сосни зви-
чайної на півдні Лівобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Попов Олек-
сандр Федорович ; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцько- 
го. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-5983 А] УДК 630*232:582.475](477.7) 
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920. Рудько І. М. Удосконалення моделей та розроблення методу визначення 
геометричних і силових параметрів несучих канатів підвісних установок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., 
дор. і лісотехн. робіт" / Рудько Ігор Михайлович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — 
Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-6267 A] 

 УДК 630*36/*37 
921. Самодай В. П. Вплив походження насіння сосни звичайної і дуба зви-

чайного на ріст потомств у географічних культурах у Сумській області : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фі-
томеліорація" / Самодай Вячеслав Петрович ; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліо-
рації ім. Г. М. Висоцького. — Х., 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-5987 А] УДК 630*16(477.52) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

На ступінь кандидата 
922. Білоцерківська А. С. Професор А. Г. Терниченко (1882—1927) — вче-

ний, педагог, організатор сільськогосподарської науки та освіти в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і 
техніки" / Білоцерківська Алла Сергіївна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г.  
б-ка. — К., 2008. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-5801 А] УДК 63:001](092) 

923. Бойко О. Г. Еколого-агротехнічне обґрунтування утилізації відходів 
цукрового та консервного виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бойко Олег Георгійович ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-5365 А] УДК 631.95:[663.543+664.85] 

924. Слободенюк О. А. Фіторемедіація ґрунтів, забруднених стійкими хлоро-
рганічними пестицидами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Слободенюк Олена Анатоліївна ; Ін-т агроекології Укр. 
акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2008-5468 A] УДК 631.95:631.45 

925. Ходаківська О. В. Ефективність екологізації радіоактивно забруднених 
земель у кормовиробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ходаківська Ольга Василівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-5918 А] УДК 631.95:636.085 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь доктора 
926. Стецюк П. А. Управління формуванням та використанням фінансових ре-

сурсів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стецюк Петро Антонович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 100 пр. — [2008-6156 А] УДК 631.162 

На ступінь кандидата 
927. Бабич М. М. Формування ефективних ринкових земельних відносин в 

аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бабич Микола Миколайович ; Нац. 
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аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т", [Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2008-5485 A] УДК 631.11:332.22 

928. Гриценко А. П. Розвиток агропромислового виробництва в Кримському 
регіоні на інноваційній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гриценко Анатолій Павло-
вич ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 21 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5896 А] УДК 631.111.1(477.75) 

929. Кравченко О. М. Економічна та енергетична ефективність виробництва 
молока при різних системах утримання корів у літній період : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Кравченко Ольга Михайлівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Харків. 
нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2009-0173 А] УДК 631.16:637.1 

930. Скосир Ю. М. Облік витрат та аналіз ефективності реалізації продукції 
картоплярства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Скосир Юрій Миколайович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2008. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6068 А] УДК 631.162:657:633.491 

931. Степаненко Н. І. Диверсифікація діяльності підприємств аграрного 
сервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Степаненко Наталія Іванівна ; М-во аграр. політики 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-5718 A] УДК 631.145:338.33 

932. Цигікал П. Ф. Трансформація земельних відносин і стратегія розвитку 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Цигікал Петро Федорович ; 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-6039 А] УДК 631.11 

933. Шматковська Т. О. Соціально-економічні умови функціонування особис-
тих селянських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шматковська Тетяна Олександ-
рівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2008-5478 A] УДК 631.115.1 

934. Ярмолюк О. Ф. Облік земельних ресурсів в сільськогосподарських під- 
приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Ярмолюк Олена Феліксівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки" Укр. акад. аграр. наук, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — К., 2008. — 20 с. : табл., 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-6118 А] УДК 631.162:332.33 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь кандидата 
935. Біловод О. І. Підвищення надійності і обґрунтування параметрів процесу 

виробництва і відновлення розроблених дискових копачів бурякозбиральних машин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Біловод Олександра Іванівна ; Харків. нац. техн. ун-т 
сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2008-5844 А] УДК 631.358:633.41/.44 

936. Гвоздєв В. О. Обґрунтування технологічного процесу та конструктивних 
параметрів швидкохідного гвинтового змішувача комбікормів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації 
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с.-г. вир-ва" / Гвоздєв Віктор Олександрович ; Нац. наук. центр "Ін-т механізації та 
електрифікації сіл. госп-ва", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Глеваха (Київ. обл.), 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2008-6288 А] УДК 631.363 

937. Демченко В. М. Підвищення ефективності технологічного процесу дозу-
вання цілих та різаних бульб картоплі при садінні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" 
/ Демченко Віктор Миколайович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2008-5503 A] УДК 631.332.7 

938. Соболевський І. В. Обґрунтування параметрів робочих органів 
подрібнювача виноградної лози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Соболевський Іван 
Віталійович ; Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т". — Сімферополь, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5782 А] 

 УДК 631.3.022:634.8 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 
939. Вархол О. В. Калій в буроземах Зовнішньо-Карпатської та Передкар-

патської височинної областей : (екол.-генет. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавсто" / Вархол Оксана Володи-
мирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-0040 А] УДК 631.445.3:631.416.4](477.8) 

940. Жолудєва І. Д. Ґрунтоутворення в техногенних ландшафтах Донбасу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 
"Ґрунтознавсто" / Жолудєва Ірина Дмитрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та 
агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Луган. ін-т агропром. вир-ва Укр. акад. аграр. 
наук]. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-0105 A] УДК 631.4:504.54](477.6) 

941. Матвійчук Б. В. Агроекологічні аспекти біологізації землеробства на ясно-
сірих супіщаних лісових ґрунтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Матвійчук Богдан Володимирович ; М-во аграр. 
політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5933 А] УДК 631.44:552.524 

942. Слюсарчук І. І. Пізньоголоценова еволюція ґрунтів Надзбруччя : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія і 
географія ґрунтів" / Слюсарчук Іван Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5554 А] УДК 631.4:551.4](477.8) 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь кандидата 
943. Бобрусь С. В. Агроекологічний стан напівгідроморфних ґрунтів Полісся 

та вдосконалення управління їх родючістю і продуктивності агроценозів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бобрусь 
Сергій Віталійович ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 
Житомир, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2008-6004 А] УДК 631.582:631.8](477.4) 

944. Радько Т. В. Агроекологічна оцінка вирощування картоплі в короткоро-
таційних сівозмінах зони Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Радько Тетяна Вікторівна ; М-во аграр. 
політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5985 А] 

 УДК 631.582:633.491(477.41/.42) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 
945. Шевчук С. А. Удосконалення управління меліорованими територіями на 

основі інформаційно-аналітичної системи еколого-меліоративного моніторингу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 
меліорації" / Шевчук Сергій Анатолійович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки 
і меліорації. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-6278 A] УДК 631.6 

631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 
946. Никитюк П. А. Агроекологічна оцінка систем удобрення зернових 

культур в польовій сівозміні Полісся залежно від погодних умов вирощування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Никитюк Павло Андрійович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Чернігів. ін-т 
агропром. вир-ва]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 
(6 назв). — 120 пр. — [2008-5537 А] УДК 631.8:633.1 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 
947. Сторожук В. В. Формування продуктивності ячменю ярого залежно від 

технології вирощування в умовах Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Сторожук Володимир Васильович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Ін-т сіл. госп-ва Полісся 
УААН]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-6073 А] УДК 633.16:631.8(477.42) 

633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 
948. Слісарчук М. В. Генетична природа ознаки "фасціація стебла" сої та її 

використання в селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Слісарчук Микола Віталійович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-6069 А] УДК 633.34:631.527 

949. Чинчик О. С. Оптимізація сортової агротехніки вирощування сої за ра-
хунок способу сівби та удобрення в умовах західного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Чин-
чик Олександр Сергійович ; М-во аграр. політики України, Поділ. держ. аграр.-техн. 
ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2008. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6077 А] УДК 633.34:631.5(477.43) 

950. Чоловський Ю. М. Формування зернової продуктивності сортів люпину 
вузьколистого залежно від впливу норм та строків внесення мінеральних добрив в 
умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
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с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Чоловський Юрій Миколайович ; Він-
ниц. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України, Ін-т кормів, Укр. акад. аграр. 
наук. — Вінниця, 2008. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-5591 A] УДК 633.367:631.82](477.4) 

951. Ярмоленко О. В. Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залеж-
но від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах пра-
вобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Ярмоленко Олександр 
Васильович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України, Ін-т кормів, 
Укр. акад. аграр. наук, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — Вінниця, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5599 A] 

 УДК 633.2/.3:631.8](477.4) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь доктора 
952. Логінов М. І. Теоретичні основи селекції льону-довгунця на поліпшення 

прядивної здатності волокна та методи оцінки його якості при створенні високо-
продуктивних сортів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція рослин" / Логінов Михайло Іванович ; Ін-т зерн. госп-ва, Укр. 
акад. аграр. наук, [Ін-т луб'ян. культур Укр. акад. аграр. наук]. — Дніпропетровськ, 
2008. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). — 130 пр. — [2008-5733 А] 

 УДК 633.521:631.527 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 
953. Буркун О. В. Особливості вирощування насіння цукрових буряків за різ-

них способів сівби компонентів схрещування триплоїдних гібридів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Буркун 
Олександр Володимирович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-0036 А] 

 УДК 633.63:631.531.12 

633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 
954. Кабан В. М. Формування продуктивності гібридів соняшнику в залеж-

ності від агротехнічних прийомів у східній частині Північного Степу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кабан 
Володимир Миколайович ; Ін-т зерн. госп-ва, Укр. акад. аграр. наук, [Луган. ін-т 
агропром. вир-ва УААН]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (11 назв). — 120 пр. — [2008-5510 A] УДК 633.854.78:631.5 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

На ступінь кандидата 
955. Андрусик Ю. Ю. Адаптивність нових сортів малини до умов право-

бережної підзони Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Андрусик Юрій Юрійович ; 
Ін-т садівництва Укр. акад. аграр. наук, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2008-5642 A] УДК 634.711:631.526.3 

956. Головатий П. А. Продуктивність насаджень яблуні залежно від обрізу-
вання крони і підрізування штамбу в Правобережному Лісостепу України : автореф. 



   

 125

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / 
Головатий Петро Анатолійович ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 
2008. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2008-5444 A] 

 УДК 634.11:631.542(477.4) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь доктора 
957. Мулюкіна Н. А. Система санітарного контролю у виноградних розсад-

никах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 
"Виноградарство" / Мулюкіна Ніна Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т виногра-
дарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова УААН". — Одеса, 2008. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—38. — 150 пр. — [2008-5616 A] УДК 634.8:632.9](477) 

На ступінь кандидата 
958. Сарахан Є. В. Розробка і удосконалення методів оцінки посухостійкості 

винограду та прийомів послаблення дії посухи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Сарахан Євгенія Володи-
мирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства 
ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2008. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2008-5354 A] УДК 634.84:631.548 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 
959. Бондус Р. О. Норма реакції сортів картоплі на вирощування в південній 

частині Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Бондус Росина Олексіївна ; Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (20 назв). — 150 пр. — [2009-0030 А] УДК 635.21:631.523 

960. Куц О. В. Вплив мікроелементів на продуктивність і якість капусти 
білоголової пізньостиглої та буряка столового на чорноземі типовому лівобережного 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.01 "Овочівництво" / Куц Олександр Володимирович ; Ін-т овочівництва і 
баштанництва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5662 A] УДК 635.342+635.11]:631.81.095.337 

961. Мельник О. В. Використання вуглекислого газу та озону для покращання 
насіннєвих якостей картоплі в умовах східного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Мель- 
ник Олексій Володимирович ; Ін-т овочівництва і баштанництва Укр. акад. аграр. 
наук. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-5613 A] УДК 635.21:631.531.02](477.52/.6) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь доктора 
962. Ковтун С. І. Наукове обґрунтування і удосконалення генетичних методів 

дослідження раннього ембріогенезу сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Ковтун Світлана 
Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське 
(Київ. обл.), 2008. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (48 назв). — 100 пр. — 
[2008-5333 A] УДК 636:575.16 
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На ступінь кандидата 
963. Браженко В. Є. Розробка енергозберігаючої технології виробництва 

комплексних преміксів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зерн. і хлібо-
пекар. виробів та комбікормів" / Браженко Віра Євгенівна ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (24 назви). — 
100 пр. — [2008-6005 А] УДК 636.085.55:66.012.3 

964. Мітіна Н. Б. Технологія одержання кормової рослинно-вуглеводної біл-
кової добавки методом вермікультивування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Мітіна Наталія Борисівна ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій, [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. 
— Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2008-5781 А] УДК 636.087.7 

965. Ситько О. М. Удосконалення технології збагачення комбікормової про-
дукції високолізиновими добавками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення 
зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Ситько Олексій Миколайович ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-5355 A] УДК 636.085.55 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 
966. Афанасієва Л. П. Морфо-функціональний стан та корекція проникності 

плацентарного бар'єру у корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Афанасієва Людмила Павлівна ; Львів. 
нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Житомир. нац. агро-
екол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0010 А] УДК 636.2.09:611.013.8 

967. Бордюгов К. С. Застосування кремній неорганічного сорбенту і прополісу 
для лікування корів з післяродовим гнійно-катаральним ендометритом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / 
Бордюгов Костянтин Сергійович ; Нац. аграр. ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2008-5368 А] УДК 636.2.09:[618.14-002:615.246.2] 

968. Буєраков Ю. О. Вплив стану печінки і ступеня урикемії на напруженість 
поствакцинального імунітету в курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Буєраков Юрій Олек-
сандрович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. 
аграр. ун-ту]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-5522 А] УДК 636.52/.58.09:616.36-008.6 

969. Джуран Б. В. Вплив активаторів АТФ-залежних калієвих каналів на 
електрофізіологічні властивості гладеньких м'язів сечоводу ссавців при аутоімун-
ному ураженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Джуран Богдан Васильович ; НАН України, Ін-т фі-
зіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. 
— 100 пр. — [2008-5412 A] УДК 636.09:616.613-007.272 

970. Заярко А. О. Гігієнічні аспекти адаптації овець імпортованої породи олібс 
за еколого-господарських умов степової зони України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
Заярко Андрій Олександрович ; Харків. держ. зоовет. акад., [Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5506 A] УДК 636.32/.38.09(477) 
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971. Калин П. С. Порівняльна оцінка ефективності засобів деконтамінації інкуба-
ційних яєць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 
"Гігієна тварин та вет. санітарія" / Калин Петро Савелійович ; Харків. держ. зоовет. акад., 
[Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини"]. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2009-0121 А] УДК 636.5.082.47.09 

972. Керничний С. П. Патогенетичне обґрунтування лікування корів, хворих 
на хронічний гнійно-катаральний ендометрит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Керничний Сергій 
Петрович ; Нац. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2008-5383 А] УДК 636.2.09:618.14-002 

973. Мельник А. Ю. Клініко-біохімічне обґрунтування методів діагностики та 
профілактики порушень фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмінів у курей-
несучок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 
"Діагностика і терапія тварин" / Мельник Андрій Юрійович ; Білоцерків. нац. аграр. 
ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-5665 A] УДК 636.5.09:616.391-071 

974. Морозенко Д. В. Хронічна ниркова недостатність домашніх котів : 
(патогенез, діагностика і лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Морозенко Дмитро Воло-
димирович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. 
політики України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5667 A] УДК 636.8.09:616.61-008.6 

975. Пеленьо Р. А. Фізіологічний стан організму корів після згодовування гри-
бниці Pleurotus Ostreatus за різних систем їх утримання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Пеле-
ньо Руслан Андрійович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжи-
цького. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-5861 А] УДК 636.2.09 

976. Стадник В. В. Біохімічні особливості пріон-протеїну за норми та па-
тології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Стадник Віталій Віталійович ; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2008. — 
15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (16 назв). — 120 пр. — [2008-6071 А] УДК 636.2.09 

977. Ульяницька А. Ю. Патоморфологічна характеристика АФЛА (В1)- та Т-2 
мікотоксикозної енцефалопатології великої рогатої худоби : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфо-
логія тварин" / Ульяницька Анастасія Юріївна ; Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 
2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5679 A] 

 УДК 636.2.09 
978. Щебентовська О. М. Морфофункціональний стан органів імунної 

системи щурів і курей при застосуванні розчину натрію гіпохлориту на тлі Т-2 
токсикозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 
"Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Щебентовська Ольга Миколаївна ; Біло-
церків. нац. аграр. ун-т, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів та корм. добавок]. 
— Біла Церква (Київ. обл.), 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. 
— [2008-5640 A] УДК 636.09:612.017 

636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 
979. Бурнатний С. В. Продуктивні, технологічні та відтворювальні якості 

тварин бурої худоби різних генотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Бурнатний 
Сергій Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Сум. нац. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5922 А] УДК 636.2.08 

980. Дутка В. Р. М’ясна продуктивність бугайців і кастратів української чорно-
рябої молочної породи при різних системах вирощування в умовах Прикарпаття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 
вир-ва продуктів тваринництва" / Дутка Володимир Романович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Гжицького]. — Херсон, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-0093 A] УДК 636.2.03:637 

981. Ємець З. В. Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і 
виходу молочного жиру корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Ємець Зоя Василівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва Укр. акад. аграр. 
наук]. — Херсон, 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-0099 A] УДК 636.22/.28.082 

982. Карлова Л. В. Селекційні та біологічні особливості тварин центрального 
типу української червоної молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Карлова Ліна Валенти-
нівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [ДВНЗ "Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т" М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2008. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5928 А] УДК 636.2.08 

983. Косташ В. Б. Господарсько-біологічні особливості тварин різних ліній і 
генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селек-
ція тварин" / Косташ Володимир Борисович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і 
генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0167 А] УДК 636.2.034(477.85) 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 
984. Заєць А. П. Продуктивна дія зерна сої та кормових бобів нової технології 

обробки при дорощуванні та відгодівлі свиней : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Заєць 
Андрій Петрович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, 
[Ін-т кормів Укр. акад. аграр. наук]. — Львів, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-0109 A] УДК 636.4.085:633.34/.35 

985. Титаренко О. О. Фізіологічні закономірності динаміки вмісту макро-
елементів у системі мати-плід протягом відтворювального циклу свиноматки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Титаренко Ольга Олександрівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т сви-
нарства ім. О. В. Квасницького УААН. — Полтава, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — 150 пр. — [2008-5580 A] УДК 636.4.082.455:612.64 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 
986. Заяць О. І. Продуктивність та якість яєць курей-несучок при включенні 

до комбікорму зерна пайзи і глауконіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Заяць Оксана 
Ігорівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Ін-т 
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землеробства і тваринництва захід. регіону УААН]. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0110 A] УДК 636.52/.58.085.55 

637 Продукти тваринництва 

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь доктора 
987. Дідух Н. А. Наукові основи розробки технологій молочних продуктів 

функціонального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Дідух Наталія Андріївна ; 
Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2008. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (65 назв). — 100 пр. — [2008-5808 А] УДК 637.14:001.891 

На ступінь кандидата 
988. Могилянська Н. О. Розробка технологій ферментованих молочних напоїв 

діабетичного призначення з використанням комплексів синбіотиків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів 
харчування" / Могилянська Надія Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. 
— Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2008-5858 А] УДК 637.146.3:616.379-008.64 

639.2/.6 Рибне господарство. Рибальство. Рибництво 

На ступінь доктора 
989. Грициняк І. І. Біологічні особливості та фактори підвищення продуктив-

ності коропів любінських внутрішньопорідних типів, їх помісей та гібридів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Гри-
циняк Ігор Іванович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2008. — 39 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 150 пр. — [2008-5696 A] УДК 639.3.03:639.215.2 

На ступінь кандидата 
990. Діденко О. В. Моделювання змін популяцій та запасів основних промис-

лових видів риб Канівського та Кременчуцького водосховищ : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / 
Діденко Олександр Володимирович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 
2008. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6211 A] 

 УДК 639.2.03+639.313](282.247.32) 
991. Ігнатов О. В. Підвищення ефективності відтворення і вирощування цього-

літків стерляді (Acipenser Ruthenus L.) в умовах півдня України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Ігнатов Олександр 
Володимирович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва, [Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т" М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2009-0118 A] УДК 639.3:597.423](477.7) 

992. Котовська Г. О. Умови та ефективність відтворення основних промисло-
вих видів риб Кременчуцького водосховища : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Котовська Ганна Олександрівна ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6219 A] УДК 639.2.03(282.247.32) 

993. Христенко Д. С. Біологічні особливості та промислове вилучення ляща 
(Abramis brama linneus, 1758) Кременчуцького водосховища : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Христенко Дмитро 
Сергійович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2008. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2008-6274 A] УДК 639.215.42(282.247.32) 
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64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 

640 Типи комунально-побутових господарств та домашнє господарство. 
Туристичні приміщення. Готельне господарство 

На ступінь доктора 
994. П’ятницька Г. Т. Формування стратегії розвитку підприємств ресторан-

ного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / П’ятницька Галина Тезіївна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2008. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (73 назви). — 100 пр. 
— [2008-5754 А8] УДК 640.432 

На ступінь кандидата 
995. Свида І. В. Регіональні механізми розвитку готельного бізнесу в умовах 

ринкової економіки : (на матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Свида Іванна Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-5869 А] 

 УДК 640.41:332.146 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви. Харчування. 
Кухонний інвентар 

На ступінь кандидата 
996. Кіріченко В. О. Еволюція віброакустичних характеристик картоплечисток 

підприємств харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Кіріченко 
Віталій Олександрович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського. — Донецьк, 2008. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-6300 А] УДК 641.512.06 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 
997. Волинець Л. М. Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжна-

родних перевезень пасажирів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волинець Людмила Миколаївна ; 
Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-0047 A] УДК 656.025:339.5 

998. Кристопчук М. Є. Ефективність пасажирської транспортної системи при-
міського сполучення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Кристопчук Михайло Євгенович ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-0179 А] УДК 656.052.2 

999. Кужель В. П. Визначення дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору 
доби при експертизі ДТП : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Кужель Володимир Петрович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5971 А] УДК 656.052.5:343.983.2 

1000. Сторожев В. В. Оптимізація параметрів транспортних засобів в мульти-
модальних системах доставки вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Сторожев Володимир Валенти-
нович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2008-5559 А] УДК 656.073 
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656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 
На ступінь кандидата 

1001. Мацюк В. І. Удосконалення системи розвозу місцевих вагонів в заліз-
ничному вузлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.22.01 "Транспорт. системи" / Мацюк Вячеслав Іванович ; Держ. екон.-технол.  
ун-т трансп. — К., 2008. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 120 пр. — 
[2008-6035 А] УДК 656.222 

656.6 Експлуатація водного транспорту 
На ступінь кандидата 

1002. Бузовський Д. О. Розробка способу контролю місця судна багатопози-
ційною радіолокаційною системою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Бузовський Дмитро Олек-
сандрович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5523 А] УДК 656.61.052 

1003. Вагущенко О. Л. Вдосконалення методів оперативної корекції маршруту 
судна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 
"Навігація та упр. рухом" / Вагущенко Олександр Леонідович ; Одес. нац. мор. акад. 
(ОНМА). — Одеса, 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2008-5493 A] УДК 656.61.052 

1004. Коскіна Ю. О. Фрахтування суден при транспортно-експедиторському 
обслуговуванні масових вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Коскіна Юлія Олексіївна ; Одес. 
нац. мор. ун-т. — Одеса, 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 
100 пр. — [2008-5528 А] УДК 656.614.3 

1005. Крижановський С. В. Трансформація управління підприємствами пор-
тової діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крижановський Сергій Володимирович ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — 
Одеса, 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2008-6301 А] 

 УДК 656.615.071.4(477) 
1006. Кубишкін С. В. Удосконалення технології і умов перевезення нава-

лочних вантажів транспортними суднами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Кубиш-
кін Сергій Вікторович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-0182 А] УДК 656.61.052.48 

1007. Щипцов А. О. Інтеграційні аспекти розвитку морських торговельних пор-
тів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Щипцов Анатолій Олександрович ; НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. акад.]. — Одеса, 2008. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6280 A] УДК 656.61:658.7 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 
На ступінь кандидата 

1008. Буглак О. В. Забезпечення інвестиційної привабливості авіатранспорт-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Буглак Ольга Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2008-6006 А] 

 УДК 656.7:658.152 
1009. Соколова О. Є. Формування системи управління логістичною інфра- 

структурою аеропорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
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08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Соколова Олена Євгенівна ; Нац. авіац. ун-т. — 
К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2008-6070 А] УДК 656.7.072.6 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь доктора 
1010. Житний П. Є. Організаційно-методологічні аспекти облікової політики 

фінансово-промислових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Житний Павло Євгенович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (41 назва). — 100 пр. — [2009-0104 A] УДК 657.221:657.6 

1011. Сопко В. В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, влас-
ності) в управлінні підприємницькою діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Сопко Валерія 
Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. 
— 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (43 назви). — 100 пр. — [2008-6155 А] УДК 657 

На ступінь кандидата 
1012. Бузак Н. І. Облік і контроль затрат на впровадження сучасних інфор-

маційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Бузак Наталя Іванівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-0035 А] УДК 657:004.4 

1013. Бурський М. А. Методика та організація аналізу капіталу акціонерних 
товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Бурський Максим Анатолійович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5689 A] УДК 657.222 

1014. Гладчук Г. Г. Облік та аналіз витрат виробництва : (на прикл. цегел. 
заводів Чернівец. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Гладчук Галина Григорівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-0060 A] УДК 657.47 

1015. Демченко Т. А. Облік, аналіз та оцінка оборотних активів : (на прикл. 
пром. п-в фармац. галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Демченко Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2008-6014 А] УДК 657.22:615.1 

1016. Кондратюк І. О. Бюджетний облік у формуванні соціально-орієнтованої 
економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кондратюк Ірина Олександрівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0155 А] УДК 657.1:330.534.4 

1017. Писаренко Ю. В. Організація та методика обліку і контролю немате-
ріальних активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Писаренко Юлія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6191 A] УДК 657.421.3 

1018. Семенишена Н. В. Комунікативна та інформаційно-аналітична функції 
бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" 
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/ Семенишена Наталія Вікторівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. 
акад. аграр. наук, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2008-5758 А0] УДК 657.37:631.11 

1019. Суков Г. С. Бухгалтерський облік і контроль виробничого споживання 
оборотних активів: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Суков Геннадій 
Сергійович ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 
[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5784 А] УДК 657.471.11 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. 
Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 
1020. Лук’янова В. В. Механізм діагностики діяльності підприємств з ураху-

ванням ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лук’янова Валентина Вячеславівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т економіки пром-сті, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 32 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (37 назв). — 100 пр. — [2009-0209 А] УДК 658.5:330.131.7 

На ступінь кандидата 
1021. Богма О. С. Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на осно-

ві кластерного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Богма Олена Сергіївна ; Класич. приват. 
ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : табл., іл. — Бібліогр.:  
с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2008-6162 A] УДК 658.5:621 

1022. Воловельська І. В. Вибір оптимальної інноваційної стратегії під-
приємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Воловельська Ірина Вале-
ріївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2008-6010 А] УДК 658.589:656.2 

1023. Вороніна О. М. Управління збутовою політикою фармацевтичних під-
приємств-виробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вороніна Оксана Миколаївна ; Харків. 
нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-5766 А] УДК 658.8:615.1 

1024. Вороніна О. О. Управління фінансовим результатом промислового під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Вороніна Олександра Олександрівна ; Харків. нац. екон. 
ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-0051 A] УДК 658.155 

1025. Гаман С. М. Управління інформаційним забезпеченням діяльності під-
приємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гаман Сергій Миколайович ; Київ. 
нац. ун-т технологій та дизайну, [Класич. приват. ун-т м. Запоріжжя]. — К., 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5497 A] УДК 658.115 

1026. Гончаренко І. Г. Формування та розвиток системи збуту машинобудів-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гончаренко Ірина Георгіївна ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 140 пр. — 
[2008-5693 A] УДК 658.81:621 
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1027. Добринь С. В. Управління коопераційними зв'язками підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Добринь Світлана Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5767 А] 

 УДК 658.8 
1028. Єжакова Н. В. Організаційно-економічний механізм активізації іннова-

ційної діяльності підприємств : (за матеріалами п-в харч. пром-сті Автоном. 
Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єжакова Наталя Володимирівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2008-5446 A] УДК 658.589 

1029. Завсєгдашня І. В. Комплексна рейтингова оцінка конкурентоспро-
можності гірничо-збагачувальних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Завсєгдашня Ірина 
Валентинівна ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-0108 A] УДК 658.5:622.7 

1030. Знахуренко П. А. Формування портфеля реальних інвестицій під-
приємства на основі ранжирування інвестиційних проектів : (на прикл. п-в металург. 
галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Знахуренко Павло Андрійович ; Приазов. держ. техн. 
ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-0113 A] УДК 658.5:669 

1031. Каляка С. В. Управління стійким функціонуванням підприємства-суб'єк-
та зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Каляка Сергій Вікторович ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-0123 А] УДК 658.5:339.9 

1032. Капітула С. В. Оцінка та управління економічною безпекою підприємст-
ва: (на прикл. гірничо-збагачув. комбінатів України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Капітула Сер-
гій Васильович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2009-0127 А] 

 УДК 658.5:622.7](477) 
1033. Капустіна Т. А. Формування комплексу маркетингу на підприємствах-

виробниках продукції плодоовочевої переробки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Капустіна 
Тамара Анатоліївна ; ПВНЗ Європ. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 120 пр. — [2008-5416 A] УДК 658.8:664.8](477) 

1034. Кириченко А. В. Удосконалення економічних методів управління інно-
ваційною діяльністю вуглевидобувного підприємства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кири-
ченко Анна Володимирівна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. — [2009-0133 А] 

 УДК 658.5:[330.341.1:622.012.2] 
1035. Кицак Т. Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку 

соціально-трудових відносин на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кицак Тарас 
Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-6022 А] УДК 658.3:331.104 

1036. Кочкодан В. Б. Синтез механізмів управління структурою капіталу під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. п-вами" / Кочкодан Володимир Богданович ; Хмельниц. нац. ун-т, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ]. — Хмель-
ницький, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-5853 А] УДК 658.14/.15 

1037. Левчук О. В. Управління інвестиціями у людський капітал : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Левчук Олена Вікторівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5605 A] УДК 658.152:331.101.262 

1038. Линдюк А. О. Формування та використання менеджерського персоналу 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Линдюк Андрій Олександ-
рович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2008-6250 A] УДК 658.512.62:631.11 

1039. Мартинова О. В. Формування адаптивної ситеми управління якістю 
продукції вовнопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мартинова Ольга Ва-
лентинівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — К., 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5536 А] 

 УДК 658.562:677 
1040. Мишко О. В. Механізм трансформації та розвитку системи управління 

якістю товарів та послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мишко Олена Вален-
тинівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-
ристування]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2008-6147 А] УДК 658.562 

1041. Мукан О. В. Формування систем корпоративного управління в машино-
будуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Мукан Олена Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2008. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — 
[2008-5741 А] УДК 658:621 

1042. Протопопенко Г. О. Організаційні форми і механізм управління збуто-
вою діяльністю промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Протопопенко Ганна 
Олександрівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2008-5622 A] УДК 658.811(477) 

1043. Прус О. М. Бенчмаркінг у підвищенні конкуренстоспроможності моло-
копереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прус Олена Михайлівна ; Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2008-5623 A] УДК 658.8:637.1 

1044. Степура М. О. Мотивація підприємницької діяльності в аграрному 
секторі депресивного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Степура Максим Олександрович ; 
М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6270 A] УДК 658:631.5 

1045. Тивончук О. І. Стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тивончук Олена Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. 
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політехніка". — Львів, 2008. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 
100 пр. — [2008-5578 A] УДК 658.589:621 

1046. Трокоз В. М. Функціонування підприємств-виробників морозива на 
структурованих ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Трокоз Володимир Миколайович ; М-во 
аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2008. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6271 A] УДК 658.8:663.674 

1047. Феофанова І. В. Формування інноваційної стратегії металургійного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Феофанова Ірина Василівна ; Класич. приват. 
ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 140 пр. — [2008-5791 А] УДК 658.589:669.013 

1048. Хлівна І. В. Формування та використання фінансових ресурсів фер-
мерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хлівна Ірина Вікторівна ; ПВНЗ Європ. 
ун-т. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-5583 A] 

 УДК 658.14:631.115 
1049. Чернишева С. В. Маркетинг відносин в системі управління підприємст-

вом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Чернишева Світлана Вікторівна ; Донец. нац. ун-т економіки 
і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 150 пр. — [2008-5588 A] УДК 658.8 

1050. Чіп Л. О. Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств у 
ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чіп Людмила Олександрівна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2008-5590 A] УДК 658.5:631.11 

659 Реклама. Система інформації 

На ступінь доктора 
1051. Сапенько Р. П. Реклама як транскультурний феномен : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Сапенько Роман Павел ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури і туризму України]. — К., 2008. 
— 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (36 назв). — 100 пр. — [2008-5868 А] УДК 659.1:008 

На ступінь кандидата 
1052. Лютко Н. В. Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічно-

нормативні виміри та принципи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лютко Наталія Віталіївна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-5975 А] УДК 659.3:32(477) 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 
1053. Естефане П. Х. Закономірності тепло-масообмінних процесів концентру-

вання розчину хлориду натрію у апараті прямого контакту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. технології" / 
Естефане П'єр Ханна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-0096 A] УДК 661.833.321 
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663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 
1054. Оленєв М. В. Удосконалення технології виробництва продуктів 

переробки винограду з застосуванням електромагнітного поля надвисокої частоти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія 
консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Оленєв Микола Володимирович ; Одес. нац. 
акад. харч. технологій. — Одеса, 2008. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5346 A] УДК 663.2:634.8 

1055. Трач С. В. Агроекологічне обґрунтування утилізації відходів спиртового 
виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Трач Сергій Володимирович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, 
[Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-5394 А] 

 УДК 663.26:663.5 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 
1056. Владіміров С. В. Процеси фасування крупів харчових продуктів і роз-

робка конструкцій обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Владі-
міров Сергій Володимирович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 
Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). 
— 100 пр. — [2009-0043 A] УДК 664.6/.7:621.928 

1057. Люлько Ю. Б. Удосконалення транспортно-технологічних ліній елева-
торів та хлібоприймальних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, виготов-
лення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Люлько Юрій Борисович ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2008-6033 А] УДК 664.7:631.563 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 
1058. Ремінна Л. П. Низькотемпературне концентрування екстрактів рослин-

ної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Ремінна Людмила 
Петрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2008. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2008-5351 A] УДК 664.8.037.063.94 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 
1059. Трегубенко Г. М. Розвиток наукових основ і розробка технології 

виробництва нових низьколегованих азотовмісних сталей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 
спец. сплавів" / Трегубенко Геннадій Миколайович ; Нац. металург. акад. України. 
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— Дніпропетровськ, 2008. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (45 назв). — 
100 пр. — [2008-5632 A] УДК 669.14-155.3 

На ступінь кандидата 
1060. Солідор Н. А. Підвищення абразивної та ударно-абразивної зносостій-

кості економно легованих марганцем сталей за рахунок вдосконалення режимів тер-
мічної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.01 "Металознав. та терміч. обробка металів" / Солідор Наталя Аркадіївна ; Приазов. 
держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5357 A] УДК 669.15-194 

1061. Чубін К. І. Розвиток теорії та удосконалення технології десульфурації 
чавуну вдуванням диспергованого магнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / 
Чубін Костянтин Іванович ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ 
(Дніпропетров. обл.), 2008. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — 
[2008-5399 А] УДК 669.162 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 
1062. Бевз В. П. Електромагнітні ефекти та масоперенесення в металах за умов 

ударного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Бевз Віталій Петрович ; НАН України, Ін-т 
металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-5843 А] УДК 669.47:539.89 

1063. Гайдук С. В. Дослідження впливу танталу на структуру і властивості 
сплаву ЗМІ-3У : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.01 "Матеріалознавство" / Гайдук Сергій Валентинович ; Запоріз. нац. техн.  
ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
100 пр. — [2008-5965 А] УДК 669.245.018:620.193.5 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь доктора 
1064. Ребезнюк І. Т. Розвиток наукових основ розпилювання деревини на 

стрічкопилкових верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дор. та лісотехн. робіт" / Ребезнюк Ігор Тарасо-
вич ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2008. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 
(30 назв). — 100 пр. — [2008-5822 А] УДК 674.053:621.935 

На ступінь кандидата 
1065. Салабай Р. Г. Закономірності впливу технологічних параметрів на влас-

тивості деревинно-солом'яних плит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виро-
бів з деревини" / Салабай Роман Григорович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5353 A] 

 УДК 674.815 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 
1066. Гараніна О. О. Розробка технологій фарбування похідними парафеніл-

ендіаміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 
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"Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Гараніна Ольга Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-0057 A] УДК 677.027 

1067. Діхтяренко М. Г. Створення безаміачної технології пігментного друку 
текстильних матеріалів із використанням електроактивованих водних систем : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія 
текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Діхтяренко Мирослава Григорів-
на ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Херсон, 2008. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 110 пр. — [2008-6170 A] УДК 677.027.524 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 
1068. Дудок Г. Д. Розроблення основ технології одержання сорбційно здатних 

гранульних кополімерів полівінілпіролідону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. матеріалів" / 
Дудок Галина Дмитрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2008-6017 А] УДК 678.74 

1069. Золотий Р. З. Оптимізація складу епоксикомпозитів за впливом на їх влас-
тивості зовнішніх поверхневих шарів навколо часток наповнювача : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Золо-
тий Роман Захарійович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя]. — Луцьк, 2008. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2008-5508 A] УДК 678.64.026 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь кандидата 
1070. Борисевич О. В. Методи синтезу структурних тестів для цифрових 

синхронних схем на основі апаратних засобів, що реконфігуруються : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Борисевич Олексій Валерійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Севасто-
пол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2008. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-6041 А] УДК 681.518.54 

1071. Голікова В. В. Ідентифікація стохастичних об'єктів і процесів в авто-
матизованій системі виробничих випробувань двигунів внутрішнього згоряння : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автомати-
зація процесів керування" / Голікова Вікторія Вікторівна ; Севастопол. нац. техн.  
ун-т. — Севастополь, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 
100 пр. — [2008-6045 А] УДК 681.5.015:621.431 

1072. Подладчікова Т. В. Оцінювання та прогнозування різнотипних ди-
намічних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Подлад-
чікова Тетяна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Навч.-
наук. комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу"]. — К., 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5462 A] УДК 681.518.25 

1073. Разживін О. В. Автоматизація процесу керування тепловим режимом 
плавки в електротермічних печах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Разживін Олексій 
Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. ма-
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шинобуд. акад.]. — Донецьк, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2008-6060 А] УДК 681.5:621.77 

1074. Цюх О. М. Розробка методів підвищення якості систем керування 
антеною радіотелескопу РТ-70 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси упр." / Цюх Олександр Михайлович ; НАН 
України, Нац. косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж. — К., 2008. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2008-6198 A] УДК 681.513:520.27 

685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри, 
туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 
1075. Лобанова Г. Є. Розробка технології виготовлення деталей із нових 

композиційних матеріалів для спеціального взуття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / 
Лобанова Галина Євгенівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2008. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5931 А] УДК 685.34.02 

687.1/4 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 
1076. Кошель Г. В. Вдосконалення просторових механізмів циклових швейних 

напівавтоматів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Кошель Ганна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 
100 пр. — [2009-0171 А] УДК 687.05 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. 
Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 
1077. Гапоненко К. О. Дрібнозернисті дисперсно-армовані бетони підвищеної 

водонепроникності, морозостійкості та тріщиностійкості для гідротехнічних споруд : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. 
матеріали і вироби" / Гапоненко Катерина Олександрівна ; Одес. держ. акад. буд-ва і 
архіт. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-0056 A] УДК 691.327:666.972.52 

1078. Герасименко О. С. Збільшення проникної здатності і міцності рідкого 
скла : автореф. дис. на здобуття учен. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05  
"Буд. матеріали і вироби" / Герасименко Олег Степанович ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2008-6207 A] УДК 691:661.683 

693 Будівельні роботи 

На ступінь кандидата 
1079. Кононенко О. М. Технологія ремонту і відновлення пошкоджених по-

верхонь залізобетонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Кононенко 
Олексій Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 13 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 10 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5519 A] УДК 693.5 

1080. Кривенко Л. В. Технологія улаштування тонкошарового штукатурного 
покриття для внутрішнього оздоблення цегляних будівель : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 
буд-ва" / Кривенко Лілія Василівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Вінниц. нац. 
техн. ун-т]. — Одеса, 2008. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
110 пр. — [2008-5813 А] УДК 693.621 

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах 

На ступінь доктора 
1081. Олексюк А. О. Енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання з 

індивідуальними тепловими пунктами і багатоконтурними теплообмінниками : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, 
освітлення та теплогазопостачання" / Олексюк Анатолій Олексійович ; Донбас. нац. 
акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2008. — 36 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2008-6105 А] УДК 697.2 

699.8 Захист будівель та споруд 

На ступінь кандидата 
1082. Подтележнікова І. В. Захисні покриття для залізобетонних і сталевих 

конструкцій мостів та інших споруд, що експлуатуються в умовах обводнення і 
струмів витоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Подтележнікова Інна Володимирівна ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2008-6263 A] УДК 699.8 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва 

На ступінь кандидата 
1083. Походяща О. Б. Український портретний живопис ХVІІ—ХVІІІ ст.: істо-

рико-іконографічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джеролознав. та спец. іст. дисципліни" / Похо-
дяща Олена Борисівна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2008-5819 А] УДК 7.041.5(477)"16/17" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь кандидата 
1084. Бородич Л. В. Метод оцінки ефективності містобудівного використання 

кварталів у центрах історичних міст : (на прикл. міст Лівобережжя України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобу-
дування та територ. планування" / Бородич Лариса Володимирівна ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 150 пр. — [2009-0033 А] УДК 711.58(477.5) 

1085. Потапчук І. В. Природно-ландшафтні фактори архітектурно-просторової 
еволюції історичних міст Волині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Потапчук Ірина 
Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та приро-
докористування]. — Рівне, 2008. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2008-5350 A] УДК 711.4+712](477.82-22) 
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72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

1086. Криворучко О. Ю. Суть і місце деконструктивізму в архітектурі  
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 
"Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Криворучко Ольга Юріївна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2008. — 19, [5] с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5529 А] УДК 72.038 

1087. Смоляк В. В. Формування народного житлового будівництва Східного 
Поділля в ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 
18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Смоляк Володимир Вікторович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5555 А] УДК 728.6.01(477.43/.44) 

78 Музика 

На ступінь кандидата 

1088. Бабій О. П. Й. В. Гете в художній свідомості та творчості Ріхарда 
Вагнера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бабій Оксана Петрівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв 
ім. І. П. Котляревського. — Х., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2008-5561 A] УДК 78.072(092) 

1089. Бондаренко М. В. Каденція соліста у фокусі взаємодії композиторської 
та виконавської творчості : (на матеріалі західноєвроп. фортепіан. концерту  
ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бондаренко Марія Василівна ; Харків. держ. ун-т мис-
тецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
100 пр. — [2008-5367 А] УДК 78.071.2:[78.082.4:786.2](4-15)"18" 

1090. Дубровська Г. М. Літургічна символіка у російській музиці кінця ХІХ — 
початку ХХ століття: феномен С. В. Рахманінова : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Дубровська Галина 
Миколаївна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 120 пр. — [2009-0090 A] УДК 782.1(470+571)"18/19"(092) 

1091. Лісняк Н. О. "Присвята Жовтню" (№2) і "Першотравнева" (№3) сим-
фонії Д. Шостаковича в контексті часу. Дослідницька доля. Концепція. Драматургія : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Лісняк Наталія Олександрівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. —  
[2008-5732 А] УДК 78.071.1:785.1-082](470+571)(092) 

1092. Устименко-Косоріч О. А. Масова музика як атрибут молодіжної куль-
тури середини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Устименко-Косоріч Олена 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — К., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5395 А] УДК 78.036 

1093. Швець Н. О. Культуротворчий синтез як стилеутворювальний фактор у 
музичному мистецтві на рубежі ХІХ — ХХ століть : (на прикл. творчості С. Танєєва 
та М. Метнера) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Швець Наталія Олександрівна ; Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). 
— 100 пр. — [2008-5797 А] УДК 78.03"18/19" 
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791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 
1094. Пруденко Я. Д. Естетична природа постмодерністського "німого кіно" : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" 
/ Пруденко Яніна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — 120 пр. — [2008-6265 A] УДК 791.43.01.038.6 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія 

На ступінь кандидата 
1095. Білик А. А. Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної 

культури (друга половина ХІХ — друге десятиріччя ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Білик Анна Анатоліївна ; Харків. держ. акад. культури, [Одес. нац. полі-
техн. ун-т]. — Х., 2009. — 16 , [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-0022 А] УДК 792.072.3(477.74-25) 

1096. Волосатих О. Ю. Музично-драматичний театр Правобережної України 
першої половини ХІХ століття в контексті міжнаціональних культурних зв'язків і 
художніх тенденцій епохи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Волосатих Ольга Юріївна ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — 
100 пр. — [2009-0048 A] УДК 792.5+782](477.4) 

1097. Думасенко С. А. Театри малих форм у контексті культурного розвитку 
Одеси у першій чверті ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Думасенко Сергій 
Анатолійович ; Харків. держ. акад. культури, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Х., 2009. 
— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-0092 A] 

 УДК 792.054(477.74-25)"19" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 
1098. Жирнов О. В. Удосконалення техніки веслування кваліфікованих бай-

дарочників на основі моделювання кінематичної структури рухів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 
"Олімп. і проф. спорт" / Жирнов Олександр Валерійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України. — К., 2008. — 20 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2008-6212 A] УДК 796.32.071.5 

1099. Подлесний О. І. Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підви-
щення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів — судно-
водіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Подлесний 
Олександр Іванович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Київ. держ. акад. 
водн. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — К., 2008. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 140 пр. — [2008-6192 A] УДК 796.011.3 

1100. Степаненко Д. І. Структура та напрями удосконалення фізичної і тех-
нічної підготовленості бігунів на короткі дистанції різної кваліфікації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 
"Олімп. і проф. спорт" / Степаненко Дмитро Іванович ; Львів. держ. ун-т фіз. культу-
ри, [Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту М-ва України у справах сім'ї, 
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молоді та спорту]. — Львів, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2008-5557 А] УДК 796.422.12.093.3 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

801 Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології 

На ступінь кандидата 
1101. Гуменюк П. О. Парадигма гри в українському фольклорі : (семант. та 

функціонал. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Гуменюк Поліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 23 с. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-6089 А] УДК 801.81:394.3(477) 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 
1102. Леміш Н. Є. Ізосемні причинові сполучники у різносистемних мовах : 

(на матеріалі укр., рос., англ. та іспан. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Леміш Наталія Євгенівна ; Донец. 
нац. ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-0199 А] УДК 81'367.634 

811 Мови (природні та штучні) 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 
1103. Юшковець І. А. Комунікативні стратегії і тактики в політичному 

дискурсі канцлерів ФРН : (на матеріалі уряд. заяв і політ. виступів) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Юшковець 
Інна Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-6079 А] УДК 811.11'42 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
1104. Бережна М. В. Ономастикон романів Дж. К. Ролінґ циклу "Гаррі Поттер" 

в українському та російському перекладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Бережна Маргарита 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-0019 А] УДК 811.111'373.2 

1105. Борисович О. В. Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у 
англомовній літературній рецензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Борисович Оксана Вікторівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назв). — 
100 пр. — [2009-0032 А] УДК 811.111'42 

1106. Буренко Т. М. Когнітивно-прагматичні характеристики мовленнєвого 
акту вибачення в англомовному дискурсі ХVІ—ХХІ століть : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Буренко 
Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-6044 А] УДК 811.111'42 
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1107. Василенко Д. В. Розвиток словникового складу англійської мови війсь-
кової сфери ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Василенко Дмитро Володимиро-
вич ; Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2008. — 22 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2008-5963 А] УДК 811.111'276.6:355"19/20" 

1108. Гурбанська С. О. Типологія оказіональних трансформацій стійких 
висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ століття :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.07 
"Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Гурбанська Світлана Олександрівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-0078 A] УДК 811.111+811.161.2]'373.7 

1109. Калитюк Л. П. Питальне речення в історії англійської мови: структур-
ний та прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Калитюк Лілія Петрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. 
— К., 2008. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5567 A] 

 УДК 811.111'367.322"11/16" 
1110. Петренко Н. В. Займенник у віршованих текстах американської поезії: 

когнітивно-семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Петренко Наталія 
Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Херсон. держ. ун-т]. — Х., 
2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5347 A] 

 УДК 811.111'367.626'42 
1111. Приседська В. Є. Структура, семантика і прагматика англійських, ні-

мецьких, російських та українських публічних покажчиків : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 
мовознав." / Приседська Вікторія Євгенівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2008-5944 А] 

 УДК 811.111+811.112.2+811.161.1+811.161.2]'42-115 
1112. Рибалко М.-М. О. Вербальний та невербальний аспекти дискурсивної 

поведінки обманника : (на матеріалі сучас. англомов. худож. прози) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 
Рибалко Мирослава-Марія Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. —  
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5431 A] УДК 811.111'27 

1113. Шукало І. М. Англомовний комп'ютерний рекламний дискурс: семан-
тичний та комунікативний аспекти : (на матеріалі веб-сайтів британ. турист. ком-
паній) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Шукало Ірина Миронівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2008-5639 A] УДК 811.111'42:004 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 
1114. Безугла Л. Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних 

смислів у німецькомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Безугла Лілія Ростиславівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 36 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (31 назва). — 100 пр. — [2009-0016 А] УДК 811.112.2'42 

На ступінь кандидата 
1115. Малая О. Ю. Реалізація мовленнєвих стратегій ввічливості у дискурсі 

німецькомовних інтернет-форумів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Малая Олеся Юліївна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2008-6100 А] УДК 811.112.2'276.16'42:004.738.5 

1116. Мукатаєва Я. В. Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, 
прагматичний та когнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мукатаєва Ярослава Василівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2008-5979 А] УДК 811.112.2'42 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 
1117. Андрійченко Ю. В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості 

Ґабріеля Ґарсіа Маркеса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Андрійченко Юлія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-0006 А] УДК 811.134.2:801.82Маркес 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

1118. Алабужев К. В. Актуалізація естетичного потенціалу лексичних одиниць 
у російській рок-поезії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Алабужев Кирило Володимирович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2008-6001 А] УДК 811.161.1'38 

1119. Вотінцева М. Л. Лексикографічне подання слів-моносемантів : (на 
матеріалі рос. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Вотінцева Марина Леонідівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-0052 A] УДК 811.161.1'374 

1120. Заваруєва І. І. Тлумачні електронні словники російської мови: струк-
турно-функціональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Заваруєва Інна Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 
50 пр. — [2008-5380 А] УДК 811.161.1'374:004.656 

1121. Крищенко Т. А. Художній текст у структурі російського тлумачного 
словника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 
"Рос. мова" / Крищенко Тетяна Алімівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 
— Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — 
[2009-0180 А] УДК 811.161.1'367.334(082.22)(038) 

1122. Панченко С. А. Лінгвістичні параметри кіноанонсу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Панченко 
Сергій Аркадійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-
ровськ, 2008. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 50 пр. — [2008-5938 А] 

 УДК 811.161.1'38 
1123. Солодовнікова Н. В. Міфологічний аспект метафори у російському 

публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Солодовнікова Наталя Вікторівна ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2008-5717 A] УДК 811.161.1'373.612.2'42 
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811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 
1124. Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семан-

тика, функції, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Адах Наталія Арсенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-0001 А] УДК 811.161.2'373:821.161.2-1 

1125. Барабаш-Ревак О. В. Мовний образ парубка в українських фольклорних 
і етнографічних текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Барабаш-Ревак Ольга Василівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-0012 А] УДК 811.161.2:39 

1126. Гмиря Л. В. Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними 
дієслівними предикатами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гмиря Людмила Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2008-5443 A] УДК 811.161.2'367 

1127. Кардаш Л. В. Мовні засоби вираження заперечення і протиставлення в 
українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кардаш Лариса Василівна ; Переяслав-Хмель-
ниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 
обл.), 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2008-6298 А] 

 УДК 811.161.2-26'367.3 
1128. Колган О. В. Семантична та словотвірна структура української гірничої 

термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Колган Олена Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Слов'ян. 
держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-0148 А] УДК 811.161.2'373.612'373.611:622 

1129. Кущ Н. В. Прийменникова еквівалентність в українській граматиці: 
структура, семантика, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кущ Наталія Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2009-0191 А] 

 УДК 811.161.2'367.633 
1130. Пікалова А. О. Вербалізація концепту людина в поетичних текстах  

М. Стельмаха : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :  
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Пікалова Анна Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2008-6107 А] УДК 811.161.2'371 

1131. Путіліна О. Л. Семантичний об'єкт і �ипии його вияву в сучасних 
українських та англійських мовах : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня канд. 
філол. Наук : спец. 10.02.17 «Порівнял.-іст. і типол. Мовознав.» / Путіліна Оксана 
Леонідівна ; Донец. Нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2008-5945 А] УДК 811.161.2+811.111]'06'37 

1132. Щепка О. А. Функціонально-семантичне поле компаративності : 
автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня канд. філол. Наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Щепка Оксана Анатоліївна ; Таврійс. Нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Донец. Нац. ун-т]. — Сімферополь, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-5799 А] УДК 811.161.2'366.55 
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1133. Яковлєва В. Б. Вербалізація концепту сім'я в українській мовній  
картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :  
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Яковлєва Вікторія Борисівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-6117 А] УДК 811.161.2'42 

811.531 Корейська мова 

На ступінь кандидата 
1134. Бойко Ю. О. Корейсько-японські мовні зв'язки V—Х ст. : (іст.-лінгв. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / 
Бойко Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 
100 пр. — [2008-6285 А] УДК 811.531+811.521]"04/09" 

82 Художня література. Літературознавство 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

На ступінь кандидата 
1135. Левкова О. В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних 

орієнтацій людини : (за матеріалами укр., рос. та білорус. публіцистів 1991—2005 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 
"Теорія та історія журналістики" / Левкова Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2008. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2008-5339 A] УДК 82-92.09 

1136. Лещишин З. І. Внутрішній монолог як форма літературного викладу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія  
л-ри" / Лещишин Зоряна Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0201 А] УДК 82.09 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь доктора 
1137. Горенко О. П. Літературний антропонім: концепт та інтерпретація : (на 

матеріалі творів амер. романтиків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Горенко 
Олена Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2009-0070 A] УДК 821.111.09(73) 

На ступінь кандидата 
1138. Бабій Л. Б. Проблема визначення художньої літератури в англо-амери-

канському літературознавстві 70-х — 90-х років ХХ століття : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бабій Люд-
мила Богданівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. —  
[2008-6241 A] УДК 821.111.09 

1139. Бігун О. А. Типологія жанру поезії в прозі (французька та українська 
літератури кінця ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Бігун Ольга Альбертівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. —  
[2008-6242 A] УДК 821.133.1+821.161.2]-1.091 
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1140. Ветрова М. В. Проза Бориса Зайцева: спадщина Срібного віку й духов-
ний реалізм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Ветрова Марина Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-0042 A] УДК 821.161.1.09 

1141. Калініченко М. М. Герман Мелвілл і Федір Достоєвський. Авторські 
міфи в романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Калініченко 
Михайло Михайлович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Рівнен. 
ін-т слов'янознав., Київ. славіст. ун-т]. — Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2008-6214 A] УДК 821.111(73)+821.161.1]-343.091 

1142. Клімчук О. В. Російська мемуарно-автобіографічна проза 1900—2000-х 
років: жанрова специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Клімчук Оксана Вікторівна ; Херсон. держ. ун-т. 
— Херсон, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5419 A] 

 УДК 821.161.1-312.6.09 
1143. Красильщик Г. К. Проблема "громадського служіння" літератури у 

висвітленні російської перед- та ранньосимволістської естетики й літературної 
критики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 
"Рос. л-ра" / Красильщик Ганна Карлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гонча-
ра. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-0174 А] 

 УДК 821.161.1.09 
1144. Яшкіна В. В. Поезія Шеймаса Хіні в історико-культурному контексті 

(60— 70-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Яшкіна Вікторія Володимирівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6120 А] УДК 821.152.1-1.09"19" 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 
1145. Харлан О. Д. Моделі катастрофізму в українській та польській прозі 

міжвоєнного двадцятиліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Харлан Ольга Дмитрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). 
— 100 пр. — [2008-6115 А] УДК 821.161.2-3.091:821.162.1-3.091 

На ступінь кандидата 
1146. Адамчук Н. В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції 

Валерія Шевчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Адамчук Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Волин. нац. іу-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2008-6081 А] УДК 821.161.2.09 

1147. Александрова Г. О. Поетика художньої прози В. Будзиновського : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Александрова Ганна Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2008-6082 А] УДК 821.161.2.09 

1148. Горбатюк О. В. Степан Смаль-Стоцький як літературознавець: постаті та 
явища нової української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Горбатюк Олег Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
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Франка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0068 A] УДК 82.09(477)(092) 

1149. Горбонос О. В. Українська літературна казка 10—30-х років ХІХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр.  
л-ра" / Горбонос Ольга В'ячеславівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2008-5408 A] УДК 821.161.2-343.09'06 

1150. Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї "Листя 
землі" В. Дрозда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Дашко Наталія Станіславівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-6135 А] УДК 821.161.2-31.09 

1151. Зелененька І. А. Образна система лірики Тараса Мельничука : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Зеле-
ненька Ірина Алімівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — Львів, 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). 
— 150 пр. — [2009-0112 A] УДК 821.161.2-1.09(092) 

1152. Казанова О. В. Новелістика В. Стефаника і родо-жанрові особливості 
української малої прози кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Казанова Ольга Валеріїв-
на ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5927 А] УДК 821.161.2-31.09(092) 

1153. Камишова Т. М. Етико-естетичний ідеал у творчості Олександра Ко-
ниського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Камишова Тетяна Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Київ. славіст. ун-т]. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-6092 А] УДК 821.161.2-3.09 

1154. Кузьма О. Ю. Екзистенціальна модель світу в драматургії Лесі Україн-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Кузьма Оксана Юріївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Ужго-
род. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-0185 А] УДК 821.161.2-2.09 

1155. Курчій Д. Д. Творчість Михайла Ломацького: світ ідей та образів, жан-
рово-стильові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Курчій Дмитро Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 
(4 назви). — 100 пр. — [2008-6179 A] УДК 821.161.2.09(092) 

1156. Лисенко О. М. Природа ліризму в українському сонеті ХІХ — початку 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Лисенко Олександра Миколаївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2009-0202 А] УДК 821.161.2-193.3.09'06 

1157. Манич Н. Є. Творчість Микити Чернявського: проблематика, стильові мо-
дифікації, інтертекстуальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Манич Наталія Євгенівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5907 А] УДК 821.161.2.09(092) 

1158. Назаревич Л. Т. Екзистенційність як філософська та художньо-естетич-
на домінанта української малої прози кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / На-
заревич Леся Тарасівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 
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Тернопіль, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2008-6255 A] УДК 821.161.2-3.09"18/19" 

1159. Полякова С. В. Стильові домінанти оповіді в романістиці Бориса Хар-
чука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Полякова Світлана Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2008-6108 А] УДК 821.161.2-3.09 

1160. Романов С. М. Історична проза Юрія Косача 30-х — початку 40-х років 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :  
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Романов Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2008. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2008-6313 А] УДК 821.161.2-3.09"19" 

1161. Сопельник Н. В. Публіцистика та мемуаристика Г. Костюка: ідейні 
орієнтири та проблеми поетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Сопельник Наталія Володимирівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5358 A] 

 УДК 821.161.2-94.09 
1162. Ткач Л. М. Художні модуси українського декадансу : (компарат. аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порів-
нял. літературознав." / Ткач Леся Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2008-6232 A] УДК 821.161.2.091 

1163. Ткаченко Л. В. Виховні концепти й особливості поетики української 
дитячої поезії початку ХХ ст. : (на матеріалі творчості Марійки Підгірянки, Олек-
сандра Олеся, Миколи Вороного) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ткаченко Лариса Василівна ; Херсон. держ. ун-т, 
[Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — Херсон, 2008. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2008-5435 A] УДК 821.161.2-1-93.09'06(092) 

1164. Харченко А. В. Іронія як стильовий компонент прози Володимира Дроз-
да : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Харченко Алла Валентинівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2008-5992 А] УДК 821.161.2-3.09 

1165. Явтушенко Н. Г. Драматургія Панаса Мирного. Жанрові особливості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Явтушенко Наталія Георгіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2008-5999 А] УДК 821.161.2-2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 
1166. Возний І. П. Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верх-

нього Сірету та Середнього Дністра в Х—ХІV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Возний Ігор Петрович ; НАН 
України, Ін-т археології. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — 
100 пр. — [2009-0045 A] УДК 904(477.85)"09/13" 

На ступінь кандидата 
1167. Нечитайло П. О. Печерна християнська архітектура в басейні Верхнього 

та Середнього Дністра ХІ—ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Нечитайло Павло Олександрович ; НАН Украї-
ни, Ін-т археології, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2008. — 16 с. — Біблі-
огр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6306 А] УДК 904:72](282.247.314)"10/17" 

1168. Шевченко Т. М. Особливості релігійного світогляду населення антич-
ного Херсонеса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.04 "Археологія" / Шевченко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т археоло-
гії, [Нац. ун-т Києво-Могилян. акад.]. — К., 2008. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(14 назв). — 100 пр. — [2008-6318 А] УДК 903:2](477.75)"652" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь кандидата 
1169. Ковтуник І. І. Розвиток зв'язку в Україні: територіальна організація та 

вплив на соціально-економічні процеси в регіонах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Ковтуник Інна 
Іванівна ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2008-5517 A] УДК 911.3:(30+33) 

1170. Новикова В. І. Територіальна організація рекреаційної діяльності у кон-
тексті збалансованого розвитку регіону : (на прикл. Черкас. обл.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 
Новикова Валерія Іванівна ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2008. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (31 назва). — 100 пр. — [2008-5344 A] УДК 911.3:338.2](477.46) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 
1171. Крикун Ю. С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х 

— на початку 1930-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.05 "Етнологія" / Крикун Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (3 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-0177 А] УДК 930.1(477):392 

1172. Лаєвська Ю. В. Перетворення в економіці України в 1953 — 1964 рр.: 
історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Лаєвська Юлія 
Віталіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6182 A] УДК 930:33](477)"1953/1964" 

1173. Лазурко Л. М. Часопис "Квартальник історичний" і розвиток польської 
історіографії останньої чверті ХІХ — першої половини ХХ століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерело-
знав. та спец. іст. дисципліни" / Лазурко Лідія Миколаївна ; Держ. ком. арх. України, 
Укр. НДІ архів. справи та документознав., [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Фран-
ка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2008-5338 A] УДК 930.1(438)"18/19" 

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь доктора 
1174. Васильчук Г. М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціаль-

но-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20—30-ті рр. ХХ ст. : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Васильчук Геннадій Миколайович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (31 назва) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5406 A] УДК 930.2(477+(1-87))"192/193" 

На ступінь кандидата 
1175. Дегтярьов С. І. Матеріали повітових судів Лівобережної України як 

історичне джерело (кінець ХVІІІ — 60-ті рр. ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Дегтярьов Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2008-6168 A] УДК 930.2(477.5)"17/18" 

1176. Магітова А. Б. Українська історія у висвітленні часопису "Вестник 
Европы" (1866—1918) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Магітова Анже-
ліка Борисівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Гру-
шевського. — К., 2008. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-5735 А] УДК 930.2:070](477)"1866/1918" 

1177. Радченко Н. М. Фонди Луганського обласного краєзнавчого музею як 
джерело з історії музейної справи Луганщини (середина ХІХ — початок ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогра-
фія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Радченко Наталія Миколаївна ; Київ. 
славіст. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5984 А] УДК 930.2:069.013(477.6) 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 
1178. Боряк Т. Г. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з Чехо-

словацької Республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945—2007) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документо-
знав., архівознав." / Боряк Тетяна Геннадіївна ; М-во культури і туризму України, 
Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен- 
ка]. — К., 2008. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2008-5489 A] УДК 930.253+025.71](437+477)"1945/2007" 

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу 

На ступінь кандидата 
1179. Луговий О. М. Роси та варанги у Візантії Х—ХІІ ст.: формування та 

структурна роль найманого військового контингенту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Луговий Олег Ми-
хайлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2008-6032 А] УДК 94(100)"09/11" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 
1180. Козерод О. В. Євреї України в 1921—1929 рр. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Козерод Олег 
Віталійович ; Донец. нац. ун-т, [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса].  
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— Донецьк, 2008. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2008-6140 А] УДК 94(477)(6)"1921/1929" 

1181. Нікілєв О. Ф. Виробнича інтелігенція українського села: формування 
соціальної верстви (середина 40-х — середина 60-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Нікілєв Олек-
сандр Федорович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2008. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6188 A] 

 УДК 94(477)-058.237"1945/1965" 

На ступінь кандидата 

1182. Безега Т. М. Інституційні та галузеві проблеми економіки України 
1991—2007 рр. : (на прикл. приватизації та енергетики) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Безега Тетяна 
Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2008. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5364 А] 

 УДК 94:332.025.28](477)"1991/2007" 
1183. Вєтрова Г. В. Соціальні зміни у складі населення Півдня України у дру-

гій половині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Вєтрова Ганна Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(8 назв). — 100 пр. — [2008-6164 A] УДК 94:316.34](477.7)"18" 

1184. Войтенко Ю. М. Еліта Правобережної України в російському 
імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793—1832 рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Войтенко Юрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2008. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5649 A] 

 УДК 94(477.4)"1793/1832" 
1185. Гісем О. В. Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921 — 

1923 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Гісем Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2008. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6087 А] 

 УДК 94(438+477)"1921/1923" 
1186. Горохов С. В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та 

Чернігівської губерній наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Горохов 
Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5695 A] 

 УДК 94(477)"18/19" 
1187. Грозний Д. А. Реформування Російської Православної Церкви на півдні 

України в другій половині ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Грозний Дмитро 
Анатолійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — 
Одеса, 2008. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2008-6248 A] 

 УДК 94(477.7):271.222(470+571)"18/19" 
1188. Демура Ю. М. Іноземні колоністи в соціально-економічному розвитку Пів-

нічного Приазов'я (друга половина ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Демура Юрій 
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Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5411 A] УДК 94(477.7-054.57)"17/19" 

1189. Дудар О. В. Місце "Черниговских губернских ведомостей" у суспільно-
політичному житті України другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Дудар Ольга Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5527 А] 

 УДК 94(477)"18/19" 
1190. Капінус О. Л. Грецькі громади України кінця ХVII — початку ХХІ ст.: 

історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Капінус Олена 
Леонідівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2008-6138 А] УДК 94(477)(6/20" 

1191. Куницький М. П. Примусова репатріація радянських громадян до СРСР 
після Другої світової війни : (укр. вектор) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Куницький Михайло Петрович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 
Чернівці, 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2008-6178 A] 

 УДК 94:314.151.5]((47+57)+477) 
1192. Накаєва С. А. Жінки у становленні державного піклування і громадської 

благодійності на європейському півдні Російської імперії (перша половина ХІХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Накаєва Сацита Асолтаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2008. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2008-6103 А] 

 УДК 94(477.7):330.526.39"18" 
1193. Наконечний В. М. Лемки в ХХ столітті: життя на етнічних землях та в 

нових геополітичних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Наконечний Володимир Михайлович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-6187 A] УДК 94:316.347](477+438)"19" 

1194. Остапенко С. В. Науково-педагогічна та громадська діяльність  
М. О. Максимейка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук :  
спец. 07.00.01 "Історія України" / Остапенко Світлана Вікторівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2008. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2008-5937 А] 

 УДК 94(477)(092) 
1195. Підлісний Д. В. Формування системи місцевих органів державної 

адміністрації та самоврядування Харківської губернії за часів Гетьманату П. Ско-
ропадського (квітень — грудень 1918 року) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Підлісний Дмитро Вадимович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди]. — Х., 
2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2008-6152 А] 

 УДК 94(477.54)"1918" 
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Титаренко О. І. 417 
Титаренко О. О. 985 
Титомир І. О. 207 
Тихенко Л. В. 455 
Тіней А. В. 208 
Ткач Л. М. 1162 
Ткаченко Л. В. 1163 
Ткачук П. Ю. 245 
Томенко В. І. 21 

Топалова Е. Х. 395 
Торгало Є. О. 718 
Трач В. А. 681 
Трач С. В. 1055 
Трегубенко Г. М. 1059 
Трет’яков М. С. 823 
Трокоз В. М. 1046 
Трофімчук О. Р. 256 
Труба А. С. 625 
Труханов Г. Л. 88 
Трушенко О. М. 185 
Тугай О. А. 25 
Туляєв В. В. 456 
Тяллева І. О. 418 
Узунов В. В. 237 
Українка Л. (1154) 
Ульяницька А. Ю. 977 
Ульянова Г. О. 338 
Урум Н. С. 451 
Устименко- 
Косоріч О. А. 1092 
Устиченко В. Д. 642 
Ушаков Г. Г. 39 
Ушинський К. Д. (444) 
Фазикош Г. В. 346 
Фам Суан Нгок 913 
Федоренко О. І. 469 
Федорчук С. В. 619 
Федотова Г. В. 325 
Феофанова І. В. 1047 
Фесюк В. О. 526 
Фефелов А. О. 22 
Філатова В. К. 359 
Філіпова Н. О. 260 
Фірас А. Ф. Аль Алі 838 
Фірсов О. В. 1199 
Фітьо В. М. 573 
Фріман Є. М. 40 
Фріштак О. М. 660 
Хабло О. Ю. 326 
Халабузар О. А. 516 
Харлан О. Д. 1145 
Харсіка С. М. 809 
Харченко А. В. 1164 
Харченко М. О. 533 

Харченко О. В. 308 
Харчук Б. (1159) 
Хіні Ш. (1144) 
Хлівна І. В. 1048 
Хмельницький Б. (1199) 
Ходаківська О. В. 925 
Хоменко Н. М. 517 
Храновська К. М. 882 
Христенко Д. С. 993 
Хрящевська Л. М. 1200 
Царик Н. В. 626 
Церковна О. В. 336 
Церна С. В. 452 
Цибанюк О. О. 453 
Цигікал П. Ф. 932 
Цоклан В. І. 309 
Цюх О. М. 1074 
Чайка Д. Ю. 636 
Чан Ван Тхань 620 
Чаура А. Г. 826 
Чепурненко В. А. 911 
Червінська О. С. 209 
Червінська Т. М. 692 
Чередніченко Н. А. 356 
Череп А. Ю. 886 
Черкас Н. І. 261 
Черкасова О. В. 155 
Черкашина К. Ф. 210 
Черкашина Т. В. 518 
Чернишева С. В. 1049 
Чернишенко В. С. 564 
Черноус С. М. 354 
Чернявський М. (1157) 
Черняк С. Г. 519 
Чертов С. М. 784 
Чибісова І. Ю. 810 
Чижанська Н. В. 719 
Чинчик О. С. 949 
Чіп Л. О. 1050 
Чоловський Ю. М. 950 
Чомахашвілі О. Ш. 310 
Чорноштан Т. М. 419 
Чоха Ю. М. 862 
Чубін К. І. 1061 
Чуйко С. М. 544 
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Чумакова О. В. 396 
Чучин О. В. 875 
Шабликін О. В. 661 
Шадура Д. М. 347 
Шакун О. А. 720 
Шапаренко Х. А. 454 
Шаповалов С. А. 609 
Шаповалова Л. В. 520 
Шапошникова С. В. 168 
Шапран О. І. 470 
Шаталова О. М. 721 
Шах М. О. 820 
Шахман І. О. 641 
Шашкова Л. О. 89 
Швець Н. О. 1093 
Шевченко І. В. 41 
Шевченко Т. М. 1168 
Шевчук В. (1146) 
Шевчук Р. М. 521 
Шевчук С. А. 945 
Шевчук С. В. 339, 792 
Шейхо К. 53 

Шека Д. Д. 582 
Шепеленко О. В. 26 
Шепельський Д. Г. 545 
Шилова С. О. 129 
Широкобоков В. В. 883 
Ширченко Я. І. 54 
Шкарупа В. М. 647 
Шкільнюк О. М. 156 
Шлапаченко О. А. 723 
Шматковська Т. О. 933 
Шоріна А. Ю. 55 
Шостакович Д. (1091) 
Шубчинський В. В. 663 
Шуігі Ажмі 553 
Шукало І. М. 1113 
Щебентовська О. М. 978 
Щепка О. А. 1132 
Щербакова О. Ф. 674 
Щербина М. В. 785 
Щипцов А. О. 1007 
Юрескул В. О. 360 
Юрчик Я. М. 796 

Юшковець І. А. 1103 
Яворський А. В. 891 
Яворський П. В. 839 
Явтушенко Н. Г. 1165 
Якіна О. О. 693 
Яковенко Г. Ю. 744 
Яковлєва В. Б. 1133 
Якубіна В. Л. 65 
Янсонс Я. В. 858 
Яриніч- 
Бучинська Н. П. 786 
Ярмоленко О. В. 951 
Ярмоліцька Н. В. 66 
Ярмолюк О. Ф. 934 
Ярошенко Н. В. 811 
Ясенова І. С. 522 
Ясній О. П. 601 
Яценко В. Ю. 840 
Яценко Г. Ю. 420 
Яцук Ю. В. 581 
Ячменьова В. М. 211 
Яшкіна В. В. 1144 

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
Автономна Республіка Крим 
 виховання 412 
 вища освіта 507 
 гідрологія 639 
 краєзнавство 507 
 орг. вир-ва 1028 
 освіта 415 
 охорона пам'яток 388 
 сіл. госп-во 928 
Азово-Сиваський нац. природ. парк,  
Херсон. обл. 918 
Азовське море 
 геодезія 569 
 родовища корис. копалин 569 
Балканські країни 
 зовніш. політика 124 
Білоцерківський р-н, Київ. обл. 
 екологія 531 
Болгарія 

 політика 109 
Буковина 
 освіта 453 
 тваринництво 983 
Велика Британія 
 зовніш. політика 127 
Візантія 
 історія 1179 
Вінницька обл. 
 підприємництво в сіл. госп-ві 242 
Волинська височина 
 флора 669 
Волинська обл. 
 містобудування 1085 
 освіта 46 
 сад.-парк. архіт. 1085 
 товариства 46 
Галичина 
 виховання 413 
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 освіта 448 
 худож. освіта 408 
Дніпро, р., басейн 
 гідрологія 635 
 кліматологія 635 
Дніпропетровська обл. 
 екологія 530 
 освіта 406 
Дністер, р., басейн 
 археологія 1167 
 гідрологія 640 
Донбас 
 гірн. справа 888 
 ґрунтознавство 940 
 екологія 940 
 історія 1198 
Європа 
 історія 49 
 метеорологія 636 
 міжнар. право 286 
 преса 49 
Європейський Союз 
 банк. справа 267 
 міжнар. екон. відносини 267, 272 
 міжнар. фінанси 262 
Житомир 
 очисні споруди 679 
 фауна 679 
Закарпатська обл. 
 вибори 123 
 малий бізнес 180 
 регіон. економіка 995 
 ресторан.-готел. бізнес 995 
 флора 670 
Західна Європа 
 музика 1089 
Західна Україна 
 агротехніка 955 
 екологія 526 
 плодівництво 955 
Зовнішньо-Карпатська височина 
 ґрунтознавство 939 
Індія 
 міжнар. відносини 128 

Ірландія 
 вища освіта 439 
Канівське вдсх 
 риб. госп-во 990 
Катеринославська губернія див.  
Дніпропетровська обл. 406 
Київ 
 вища освіта 519 
Київська обл. 
 екологія 531 
 лісівництво 917 
 флора 917 
 ядер. енергетика 845 
Китай 
 міжнар. відносини 128 
Країни Європейського Союзу 
 міжнар. право 396 
Країни Перської затоки 
 міжнар. конфлікти 50 
 преса 50 
Країни СНД 
 зовніш. політика 126 
Країни Центральної Європи 
 екон. розв. 251 
 міжнар. відносини 251 
Кременчуцьке вдсх 
 риб. госп-во 990, 992-93 
Кривбас 
 геодинаміка 638 
 літологія 638 
Лівобережна Україна 
 добрива 960 
 історіографія 1175 
 містобудування 1084 
 овочівництво 960 
Луганська обл. 
 економіка прод. вир-ва 245 
 історіографія 1177 
 молочна пром-сть 245 
 музеї 1177 
Львівсько-Волинський вугіл. басейн 
 ґрунтознавство 622 
Миколаївська обл. 
 агропром. вир-во 243 
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 садівництво 243 
 флора 674 
Нижнє Подніпров'я 
 гідрологія 641 
Німеччина 
 зовніш. політика 127 
 міжнар. відносини 129 
 мовознавство 1103 
 педагогіка 417 
Овруцький палеорифт, Укр. щит 
 петрографія 637 
 стратиграфія 637 
Одеса 
 культура 43 
 театр 1095, 1097 
Передкарпатська височина 
 ґрунтознавство 939 
Південна Україна 
 агротехніка 959 
 історія 1183, 1187, 1192, 1196,  
  1200 
 картоплярство 959 
 лісівництво 919 
 рибництво 991 
 соціологія 1183 
 фауна 681, 991 
 флора 667-68, 919 
Північне Приазов'я 
 історія 1188 
Північне Причорномор'я 
 флора 671 
Полісся 
 агротехніка 943-44 
 добрива 943, 946-47 
 зерн. культури 946-47 
 картоплярство 944 
Польща 
 історіографія 1173 
 історія 1185, 1193 
 політика 107 
 соціологія 1193 
Правобережна Україна 
 агротехніка 956 
 добрива 950-51 

 історія 1184 
 муз. театр 1096 
 плодівництво 956 
 рослинництво 950-51 
Прикарпаття 
 тваринництво 980 
Рівненська обл. 
 фольклор 525 
Російська імперія 
 історія 1192 
Росія 
 зовніш. політика 126 
 історія 1187 
 міжнар. відносини 129 
 музика 1090-91 
 політ. партії 135 
 релігія 1187 
Середньопридніпровський мегаблок,  
Укр. щит 
 геохімія 631 
 петрографія 631 
Сирія 
 преса 53 
Сірет-Дністер, межиріччя 
 археологія 1166 
Словаччина 
 етнологія 523 
 конституц. право 281 
 наука 523 
СРСР 
 внутр. політика 120 
 демографія 1191 
 історія 1191 
Сумська обл. 
 екон. розв. 266 
 лісівництво 921 
 міжнар. екон. відносини 266 
Східна Україна 
 добрива 961 
 картоплярство 961 
Східне Поділля 
 архітектура 1087 
США 
 бібл. освіта 503 
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 вища пед. освіта 515 
 міжнар. відносини 125 
Тернопільська обл. 
 геоморфологія 942 
 ґрунтознавство 942 
Угорщина 
 міжнар. відносини 130 
Україна 
 аграр. іпотека 198 
 аграр. право 357 
 адм. право 288, 290, 292, 294, 296-97,  
  299-300, 306, 310 
 архівознавство 1178 
 банк. справа 26, 204 
 бібл. справа 1178 
 буд-во інж. споруд 892 
 бух. облік 1016 
 ветеринарія 970 
 виноградарство 957 
 вир-во молокопродуктів 244 
 вища освіта 517 
 вища юрид. освіта 474 
 військ. справа 397 
 внутр. політика 121-22 
 генетика 646 
 географія 1169 
 геодезія 565 
 геодинаміка 565 
 гірн. справа 892, 1032 
 гроші 95 
 ґрунтознавство 568 
 демогр. політика 193 
 демографія 1191 
 держ. адм. упр. 290, 360, 365, 370-73,  
  380, 385-86, 391-92, 394 
 держ. право 115, 301 
 дозвілля 139 
 екол. право 361-62 
 екон. розв. 147, 150, 268 
 економіка 152, 1016, 1172 
 економіка п-в 1007 
 економіка прод. вир-ва 248, 371 
 економіка сіл. госп-ва 239, 385 
 електроенергетика 132, 843, 850 

 етнологія 1171 
 залізн. трансп. 250 
 засоби мас. інформації 115, 1052 
 захист рослин 957 
 Збройні сили 398, 821 
 земел. право 358, 360 
 зовніш. політика 131-32, 843 
 зовніш. торгівля 258, 261, 373 
 зовнішньоекон. зв'язки 268 
 інновації 240 
 інфекц. хвороби 821 
 історіографія 1172 
 історія 49, 1176, 1180-82, 1189-91,  
  1193-94, 1199 
 іудаїзм 93 
 картографія 568 
 конституц. право 289, 291, 298,  
  303-04, 309, 394 
 корпор. облігації 190 
 корпор. структури в аграр.  
економіці 241 
 кредит. ризики 207 
 кримін. право 313, 318, 323 
 культура 44 
 ліс. госп-во 24, 918 
 маркетинг 248, 250 
 менеджмент 24, 26 
 метеорологія 636 
 міжнар. відносини 130 
 міжнар. екон. відносини 270, 272 
 міжнар. фінанси 262 
 міліція 294 
 мовознавство 372 
 муз. освіта 401 
 наука 2, 44 
 нафтогазовидобув. комплекс 238 
 нац. безпека 288, 384 
 оподаткування сфери послуг 206 
 орг. вир-ва 1032, 1040 
 організації 282 
 освіта 402 
 освітлення 850 
 охорона громад. порядку 389 
 охорона здоров'я 370, 695 
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 податк. служба 292, 296 
 політика 107, 114-15, 399, 1052 
 порти 1005, 1007 
 портрет. живопис 1083 
 початк. освіта 424 
 право 275, 279-80, 282 
 право соц. забезп. 356 
 правоохорон. органи 356, 377 
 працевлаштування 160 
 преса 53, 105, 1176 
 прикордон. служба 73, 306 
 психологія 73 
 регіон. економіка 139, 141, 170, 172,  
  175, 177, 270, 1182 
 реклама 299, 717 
 реліг. преса 52 
 самоврядування 376, 395-96 
 соц. комунікації 105 
 соц. робота 399 
 соціологія 101, 106, 280, 365, 376, 
   1193 
 статистика 94, 95 
 судоустрій 340, 347 
 труд. право 354 
 фармакологія 717 
 фауна 646 
 філологія 1101 
 фінанси 193 
 флора 362, 672-73 
 фольклор 1101 
 фонд. ринок 200 
 хім. пром-сть 258 
 цивіл. авіація 170 
 цивіл. право 333 
 цивіл. процес. право 339 
 цінова політика 186 
Український щит 
 геохімія 631 
 петрографія 631, 637 
 стратиграфія 637 
Українські Карпати 
 геоморфологія 634 

Уманський р-н, Черкас. обл. 
 історія 1197 
УРСР 
 історіографія 1174 
 історія 1185 
 право 278 
Франція 
 вища освіта 520 
 зовніш. політика 127 
Харківська обл. 
 історія 1186, 1195 
 музейн. справа 48 
Херсонес Таврійський, давнє м.,  
Крим. п-в 
 археологія 1168 
 релігія 1168 
Хмельницька обл. 
 агротехніка 949 
 економіка праці 165 
 рослинництво 949 
Центрально-Подільське Придністров'я 
 іхтіофауна 676 
Черкаська обл. 
 географія 1170 
 екон. політика 1170 
 історія 1197 
Черкасько-Чигиринський геоботан. р-н 
 флора 664 
Чернівецька обл. 
 бух. облік 1014 
 вибори 123 
Чернігівська обл. 
 історія 1186 
 регіон. економіка 138 
Чехія 
 внутр. політика 119 
 держ. адм. упр. 378 
Чехословаччина 
 архівознавство 1178 
 бібл. справа 1178 
Японія 
 міжнар. відносини 125 
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ПЕРЕЛІК РУБРИК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ 
ОФОРМЛЕННІ РОЗДІЛУ "ЗМІСТ" 

 
0 Загальний відділ  
00 Загальні питання науки та культури 

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 
02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство  
030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо 
050 Серіальні видання  

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї  
061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси.  
 Виставки. Фірми. Наукові установи 
069 Музеї 

070 Газети. Преса. Журналістика  
08 Видання змішаного змісту. Збірники 
087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва 
09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 

1 Філософські науки. Психологія  
2 Релігія. Теологія (Богослов'я)  
3 Суспільні науки  
30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.  
 Гендерні дослідження 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи  
314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 
316 Соціологія  
32 Політика. Політологія  

33 Економіка. Економічні науки  
34 Право. Юриспруденція  
35 Державне адміністративне управління. Військова справа  
36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб  

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля  
39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 
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 
51 Математика 
52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

53 Фізика 
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 
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55 Геологія. Науки про Землю 
56 Палеонтологія 
57 Біологічні науки  

58 Ботаніка  
59 Зоологія 
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка  
60 Біотехнологія 
61 Медичні науки. Охорона здоров'я  

62 Інженерна справа. Техніка в цілому  
63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. 
 Рибне господарство  
64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту  

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.  
 Телекомунікації 
655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва.  
 Книжкова торгівля 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 
657 Бухгалтерія. Рахівництво 
658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та техніка  
 торгівлі. Службові відносини 

659 Реклама. Система інформації 
66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 
67/68 Різні галузі промисловості та ремесла  
69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. 

 Будівельно-монтажні  роботи  
7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. 
 Музика. Театр. Ігри. Спорт  
8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література. Літературознавство 
80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови. Переклади. Культура мови 
82 Художня література. Літературознавство 
9 Географія. Біографії. Історія  
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

908 Краєзнавство  
91        Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.  
 Подорожі. Регіональна географія 
929 Біографічні та подібні дослідження 

93/94 Історія 
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