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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

1401. Сидоренко Г. Д. Наукове обґрунтування оптимізації спеціалізованої ме-
дичної допомоги жінкам з ускладненим перебігом вагітності, пологів та післяполо-
гового періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.02.03 "Соц. медицина" / Сидоренко Геннадій Дмитрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького]. — К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (35 назв). — 100 пр. 
— [2009-6132 А] УДК 001.891:[616-058:618.2] 

002 Друк у цілому. Документація. Книги. Авторство 

На ступінь доктора 

1402. Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань в УСРР—УРСР: 
становлення, технологія, еволюція. 1919—1990 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Федотова Оксана Олегівна ; 
М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. Ми-
хайла Грушевського, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. Івана Кураса НАН України]. 
— Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2009. — 33 с. — Бібліогр.: с. 26—30  
(45 назв). — 100 пр. — [2009-6195 А] УДК 002.2:351.751.5](477)"1919/1990" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.  
Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

1403. Ковальчук Ю. О. Метод інфразвукового захисту мовної інформації в 
приміщенні від можливого витоку оптико-електронним технічним каналом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту 
інформації" / Ковальчук Юрій Олексійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-5753 А] УДК 004.056.5 

1404. Кондратюк О. В. Методи аналізу та синтезу активаційних функцій при 
проектуванні нейронних мереж для прогнозування часових рядів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. 
інтелекту" / Кондратюк Олександр Васильович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5754 А]
 УДК 004.032.26:519.216.3 

1405. Пезенцалі Г. О. Інформаційна технологія передпроектного дослідження 
та проектування функціональної організації комплексної інформаційної системи 
лікувально-профілактичного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та кібернетика" / Пезенцалі 
Ганна Олександрівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-
навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5784 А] УДК 004:61 



   

 
5

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

1406. Дорошенко Ю. І. Апаратні та програмні засоби нелінійної цифрової 
фільтрації на основі деревоподібних структур : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Доро-
шенко Юрій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-6092 А] 

 УДК 004.383.2 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 
1407. Карпенко Є. Ю. Прикладні програмні засоби паралельної реалізації 

алгоритмів відтворення сигналів на основі інтегральних моделей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. 
обчисл. машин та систем" / Карпенко Євген Юрійович ; НАН України, Ін-т пробл. 
моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 110 пр. — [2009-5614 А] УДК 004.421 

1408. Косинський К. О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в 
інформаційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Косинський 
Костянтин Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5944 А] 

 УДК 004.421.2:510.5 
1409. Лучшев П. О. Інформаційна технологія автоматизації випробувань сис-

тем електрозабезпечення космічних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Лучшев Павло Олександ-
рович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5887 А] 

 УДК 004.413:629.78.064.018 
1410. Лялецький О. О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях 

лямбда-подібних числень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Лялецький 
Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5948 А] УДК 004.432.42:519.766.2 

1411. Петрик В. Л. Інформаційна технологія верифікації програмного забезпе-
чення інформаційно-управляючих систем на основі дескрипторної моделі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Петрик Валерія Леонідівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2009-5580 А] УДК 004.415 

1412. Савченко Є. А. Метод довизначення для розв'язання задач моделювання 
та прогнозування на основі МГУА : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Савченко Євгенія Анатоліївна ; 
НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук-навч. центр інформ. 
технологій та систем. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-5589 А] УДК 004.4 

1413. Сирота О. П. Автоматизація аналізу несуперечності в задачах вери-
фікації при проектуванні автоматизованих систем обробки інформації : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Сирота Олена Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5191 А] 

 УДК 004.413+004.82 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

1414. Васяєва Т. О. Нейромережеві та еволюційні методи аналізу даних у екс-
пертних системах медичної діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Васяєва Тетяна Олек-
сандрівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0069 А] 

 УДК 004.622:616-071 
1415. Осадчий Є. Д. Оптимізація оброблення письмової кореспонденції в 

об'єктах багаторівневої ієрархічної мережі поштового зв'язку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 
мережі" / Осадчий Євген Дмитрович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — 
Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0368 А]
 УДК 004.652.2:656.8 

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

На ступінь кандидата 

1416. Милокум Я. В. Моделі та методи забезпечення якості обслуговування у 
захищених комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Милокум Яна 
Валеріївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-5669 А] УДК 004.738 

1417. Мітусов В. О. Метод опитування об'єктів контролю телекомунікаційної 
мережі для мінімізації часу пошуку несправностей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 15.13.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Мітусов Володимир Олександрович ; М-во трансп. і зв'язку, Держ. п-во "Укр. НДІ 
зв'язку України". — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-5957 А] УДК 004.7:519.87 

1418. Чанг Шу. Метод адаптивного формування потоків трафіку обчислю-
вальних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Чанг Шу ; Нац. авіац. ун-т. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5518 А]
 УДК 004.7:519.87 

1419. Ясер Мох'д Абделрахім Альшаро. Моделі й алгоритми діагностування 
та забезпечення надійності гетерогенних комп'ютерних мереж : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Ясер Мох'д Абделрахім Альшаро ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 110 пр. — [2009-5640 А] УДК 004.738 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

1420. Лазоренко Д. І. Об'єднання циклів при автоматизації проектування вбу-
дованих систем зі зниженим енергоспоживанням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Лазоренко Дмитро 
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Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — 
К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5327 А]
 УДК 004.896:621.311.1 

1421. П'ятикоп О. Є. Обробка зображення тексту з перешкодами на основі 
нечітких когнітивних моделей зорового сприйняття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / П'ятикоп Олена 
Євгенівна ; Донец. нац. ун-т, [Приазов. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0410 A] 

 УДК 004.81+004.93 
1422. Ткаченко О. В. Методи адаптивно-структурної локалізації символьної 

інформації при формуванні образів в системах штучного інтелекту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. 
інтелекту" / Ткаченко Олена Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2009-5908 А] 

 УДК 004.896 
1423. Туат Моханд Ашур. Проектування багатовимірних робастних систем 

управління польотом з елементами штучного інтелекту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. 
робіт" / Туат Моханд Ашур ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 140 пр. — [2009-5196 А] УДК 004.89:656.7 

1424. Чайковський Д. Ю. Методи та засоби розподіленого агентного діаг-
ностування комп'ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Чайковський Де-
нис Юрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6152 А] 

 УДК 004.891.3 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

1425. Попадюха Ю. А. Інформаційна технологія контролю та управління діяль-
ністю біооб'єктів у підводному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Попадюха 
Юрій Андрійович ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. 
центр інформ. технологій та систем, [Особливе конструктор. бюро "Шторм" Нац. 
техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). — 100 пр. — [2009-5892 А] УДК 004.9:626.02 

1426. Чупринка В. І. Розвиток наукових основ автоматизованого проектуван-
ня схем розкрою деталей взуття та шкіргалантереї : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / 
Чупринка Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 
44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—42 (45 назв). — 112 пр. — [2009-6155 А] 

 УДК 004.9:685.34.016 

На ступінь кандидата 

1427. Голованова М. А. Модель, метод та інструментальні засоби вибору 
технологічних рішень у машинобудівельному виробництві в умовах невизначеності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
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технології" / Голованова Майя Анатоліївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-
ського "Харків. авіац. ун-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(18 назв). — 100 пр. — [2009-5539 А] УДК 004.942:621 

1428. Єфіменко С. М. Інструментальні засоби для дослідження та застосуван-
ня методів моделювання за статистичними даними : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Єфіменко Сергій Ми-
колайович ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр 
інформ. технологій та систем. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-5548 А] УДК 004.94 

1429. Зуєв А. О. Програмно-апаратні засоби формування зображень та спе-
ціальних ефектів в системах візуалізації тренажерних комплексів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та ком-
поненти" / Зуєв Андрій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 
Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6685 А]
 УДК 004.9:656.05 

1430. Колганова О. О. Метод зберігання та передачі графічної інформації у 
базах даних на основі сплайнового багатомасштабного розкладу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. 
обчисл. машин і систем" / Колганова Олена Олегівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5054 А] УДК 004.93 

1431. Рибіна О. Б. Моделювання процесів комбінованої обробки молочної си-
роватки електромагнітним полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / 
Рибіна Ольга Борисівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2009-5026 А] 

 УДК 004.942:66.086.4:637.142.2 
1432. Січко Т. В. Інформаційні та математичні моделі корпоративної автома-

тизованої системи управління регіонального аграрного університетського центру : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Січко Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Вінниц. держ. 
аграр. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
120 пр. — [2009-6135 А] УДК 004.9:[378.4:631] 

1433. Сосновський Ю. В. Інформаційні технології підтримки прийняття рі-
шень по керуванню ресурсами в медичних приладово-комп'ютерних системах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Сосновський Юрій Вячеславович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6143 А]
 УДК 004.9:61 

1434. Тащілін М. В. Моделі, методи та інформаційні технології прийняття 
рішень щодо формування режимів зрошування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Тащілін Максим Ва-
сильович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Луган. нац. аграр. ун-т]. — 
Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5988 А]
 УДК 004.942:631.674 

1435. Фесенко Т. Г. Моделі і методи організації офісу управління будівель-
ними проектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Фесенко Тетяна Григорівна ; Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2009. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2009-5062 А] УДК 004.942:[005.8:624] 
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1436. Черняк Н. І. Моделі і методи автоматизованого управління розвитком 
агропромислового комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Черняк Наталія Іванівна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт., [Вінниц. держ. аграр. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 120 пр. — [2009-6153 А] УДК 004.9:338.436](477) 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

1437. Доронін А. В. Управління поведінкою персоналу підприємства в умовах 
інтелектуалізації капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Доронін Андрій Віталійович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 33 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (48 назв). — 100 пр. — [2009-5306 А] УДК 005.95/.96 

1438. Кукоба В. П. Організаційне проектування виробничих підприємств :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Кукоба Володимир Павлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—26  
(43 назви). — 100 пр. — [2009-5877 А] УДК 005.72 

1439. Мозенков О. В. Стратегічне управління розвитком підприємств паливно-
енергетичного комплексу з корпоративними правами держави : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мо-
зенков Олег Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (60 назв). — 100 пр. — [2009-5574 А] 

 УДК 005.21:620.9](477) 

На ступінь кандидата 

1440. Гнатенко О. А. Підвищення конкурентоспроможності продукції під-
приємств-виробників молочних консервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гнатенко Олена Андріїв-
на ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6331 А] УДК 005.332.4:637.142.2 

1441. Гречаник Н. Ю. Організація маркетингової діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Гречаник Наталія Юріївна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-5542 А] УДК 005:331.101.262 

1442. Кадничанський М. В. Організаційно-економічний механізм корпора-
тивного управління будівельними холдинговими компаніями за збалансованою сис-
темою показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кадничанський Микола Вікторович ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2009-6028 А] УДК 005.35:658.15 

1443. Кремень О. М. Ресурсне та організаційне забезпечення ефективного роз-
витку підприємств : (за матеріалами цукр. з-дів України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кремень 
Оксана Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-5871 А] УДК 005.412 
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1444. Ладонько Л. С. Макроекономічне регулювання інноваційних процесів у 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ладонько Людмила Степанівна ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил НАН України, [Чернігів. держ. ін-т економіки 
і упр.]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — 
[2009-5564 А] УДК 005.591.6 

1445. Лисенко Л. А. Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислово-
го підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лисенко Людмила Анатоліївна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-0276 А] УДК 005.591.6:334.716 

1446. Маковоз О. С. Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної тор-
гівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Маковоз Оксана Сергіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та 
торгівлі. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5951 А]
 УДК 005.336:339.37 

1447. Мельникова О. С. Організаційно-аналітичне забезпечення економічної 
діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Мельникова Оксана Сергіївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Донбас. нац. акад. 
буд-ва та архіт.]. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 130 пр. — [2010-0318 А] УДК 005.59:628.1(1-28) 

1448. Москаленко В. О. Формування кадрового потенціалу на підприємствах 
харчової промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Москаленко Вікторія Олександрів-
на ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). 
— 120 пр. — [2009-5460 А] УДК 005.953:664(477) 

1449. Прокопишин Л. М. Формування і використання управлінського потен-
ціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прокопишин Любов Ми-
колаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2009-5789 А] УДК 005.7:621 

1450. Рагуліна І. І. Управління витратами і ефективність виробництва у 
підприємствах цукробурякового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рагуліна Ірина 
Іванівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5021 А] УДК 005.932.5:664.1 

1451. Репешко І. В. Стратегія розвитку економічної безпеки підприємств ма-
шинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Репешко Ігор Володимирович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(13 назв). — 100 пр. — [2009-5894 А] УДК 005.21:621 

1452. Сорока М. В. Ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної 
діяльності машинобудівних підприємств на засадах маркетингу і логістики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Сорока Мар'яна Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2009. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23. (31 назва). — 100 пр. — 
[2009-5797 А] УДК 005.932:621 
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1453. Сулима О. Й. Діагностика загроз діяльності промислового підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Сулима Олександра Йосипівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Луганськ, 2009. — 
17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5395 А] 

 УДК 005.334 
1454. Цвєтов М. Ю. Регіоналізація транспортного обслуговування сфери обігу 

в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Цвєтов Михайло Юрійович ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. долідж., [Н.-д. екон. ін-т М-ва 
економіки України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (27 назв). — 
100 пр. — [2009-5421 А] УДК 005.932:656.02 

1455. Черненко Н. О. Удосконалення методів прийняття управлінських рішень 
на базі операційного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черненко Наталя Олександрівна ; 
Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Нац. гірн. ун-т]. — Херсон, 2009. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2009-5198 А] УДК 005.52 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

1456. Гордійчук Є. Г. Організаційно-економічні важелі формування системи 
екологічної сертифікації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Гордійчук Євгенія Геннадіївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 
100 пр. — [2009-5408 А] УДК 006.063:502.13(477) 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

1457. Сабадаш Ю. С. Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та 
сучасний стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сабадаш Юлія Сергіївна ; Держ. акад. керів. 
кадрів культури і мистецтв. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 
100 пр. — [2009-6128 А] УДК 008(450)"14/20" 

На ступінь кандидата 

1458. Мільчевич С. І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років ХІХ — 30-х ро-
ків ХХ століття: культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Мільчевич 
Сергій Іванович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Львів. нац. акад. мис-
тецтв]. — Івано-Франківськ, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 120 пр. 
— [2010-0330 А] УДК 008:7.05](477.87)"18/19" 

1459. Піщанська В. М. Українська барокова ікона в художніх колекціях Дні-
пропетровщини: типологія та своєрідність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Піщанська Вікторія 
Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Акад. мит. служби України]. 
— Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-6064 А] УДК 008:7.04.034.7](477.63) 
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01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 

На ступінь кандидата 

1460. Політова О. А. Вторинна документальна інформація з історії України в 
бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав., 
архівознав." / Політова Олена Аркадіївна ; М-во культури і туризму України, Держ. 
акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-5673 А] УДК 016:94(477)"19/20" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

1461. Міщук С. М. Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження ру-
кописно-книжної спадщини України (друга половина ХІХ — 30-ті роки ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., 
бібліотекознав., бібліографознав." / Міщук Сергій Миколайович ; НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29  
(36 назв). — 100 пр. — [2009-6179 А] УДК 025.17(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 

1462. Калмикова М. М. Особові книжкові зібрання у фондах Наукової біб-
ліотеки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (1918—1941): 
історія формування та зміст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Калмикова Марина 
Михайлівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0197 А] УДК 025.7/.9:027.7(477.75) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

1463. Куцевська О. С. Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного 
твору: модифікація, прагматика, інтерпретація : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та 
редагування" / Куцевська Ольга Станіславівна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6594 А] УДК 070.4:821.161.2-92.09 

1464. Свалова М. І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-есте-
тичні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комуні-
кацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Свалова Марина Ігорівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6511 А] УДК 070.11:821.161.2-92.09 

1465. Ульянова К. М. Преса Луганщини 1917—1938 рр.: становлення та 
основні тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Ульянова Кате-
рина Миколаївна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка"]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-6624 А] УДК 070(477.61)"1917/1938" 
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1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

1466. Гужва О. П. Симфонізм як феномен духовної культури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, 
філософія культури" / Гужва Олександр Павлович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Гри-
горія Савича Сковороди, [Укр. держ. акад. залізн. трансп. М-ва трансп. та зв'язку 
України]. — Х., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2009-6450 А]
 УДК 130.2:78.01 

1467. Кирилюк О. С. Світоглядні категорії граничних підстав в універсальних 
вимірах культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Кирилюк Олександр Сер-
гійович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Ін-т гуманіт. освіти НАН 
України]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (30 назв). — 100 пр. — [2009-6338 А]
 УДК 130.2 

1468. Полисаєв О. П. Соціально-філософське дослідження трансісторичності 
міфологічного освоєння світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Полисаєв Олександр 
Павлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 27—29 (28 назв). — 100 пр. — [2009-5470 А] УДК 130.2 

1469. Разумовський С. О. Поліваріантність економічного мислення в соціокуль-
турних реаліях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Разумовський Сергій Олександро-
вич ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — 
К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2009-6548 А] УДК 1:316.643 

1470. Суковата В. А. Філософія іншого у ХХ сторіччі: раса, нація, гендер : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Суковата Вікторія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (81 назва). — 100 пр. — 
[2009-6192 А] УДК 141.319.8"19" 

На ступінь кандидата 

471. Ганаба С. О. Інтерсуб'єктивний характер історичного знання в контексті 
модернізації історичної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Ганаба Світлана Олександрівна ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-5292 А] УДК 101.1:37 

1472. Давидова В. Ю. Смислопороджувальна функція літературного міфу в 
культурі ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Давидова Віра Юріїв-
на ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5451 А] УДК 130.2 

1473. Дроздова Т. О. Етичний ідеал у творчості Т. Г. Шевченка : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / 
Дроздова Тетяна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-5052 А] УДК 1(091):821.161.2.09(092) 
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1474. Мельник Е. А. Ритуал в динаміці комунікативної культури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Мельник Емілія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. 
— Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6389 А] 

 УДК 130.2 
1475. Михайлович В. А. Освітні тенденції культурної політики в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.10 "Філософія освіти" / Михайлович Валентина Андріївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
Кабінет Міністрів України]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-6602 А] УДК 101.1:37 

1476. Опейда Л. М. Проблема цілісності людського буття: філософсько-
антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. на-
ук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Опейда Людмила 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0365 А]
 УДК 130.2:141.319.8 

1477. Пітулей В. В. Свобода і відповідальність особистості за доби глобаліза-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Пітулей Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-6063 А] УДК 123.1:316.32 

1478. Резникова М. О. Філософсько-правова концепція метафізичного вчення 
Вол. Соловйова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Резникова Марія Олександрівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). 
— 100 пр. — [2009-5971 А] УДК 1(091):34(470) 

1479. Рудь Б. Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія 
філософії" / Рудь Борис Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6127 А] УДК 123.1(092) 

1480. Співак В. В. Проблема багатства та бідності у проповідницькій спадщині 
Антонія Радивиловського в контексті української духовної традиції ХVII ст. автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія фі-
лософії" / Співак Володимир Васильович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0466 А]
 УДК 1(091) 

1481. Степанов В. В. Антропологічні виміри німецького містицизму: Мех-
тільда Магдебурзька та Майстер Екхарт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Степанов Вячеслав Володи-
мирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5984 А]
 УДК 1(091)(430) 

1482. Ухов О. С. Онтологія ідеалу у просторі естетичної свідомості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Ухов 
Олександр Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5714 А] УДК 111.852 
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1483. Федюк В. Ю. Концепція "духу народності" в історіософії Миколи Кос-
томарова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.05 "Історія філософії" / Федюк Вікторія Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад.]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5833 А] УДК 1(091) 

1484. Яцик І. С. Гранична ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у 
філософії Ніколо Аббаньяно та "людина на межі" Карла Ясперса : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / 
Яцик Ірина Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-5440 А] УДК 1(091) 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

1485. Васильєв Я. В. Структура та функції цільового компонента спрямова-
ності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Васильєв Ярослав Васильович ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухо-
млинського]. — К., 2009. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 22—25. — 120 пр. — 
[2009-5165 А] УДК 159.923 

1486. Горностай П. П. Психологія рольової самореалізації особистості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; 
психологія соц. роботи" / Горностай Павло Петрович ; Ін-т соц. та політ. психології 
АПН України. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — 
[2009-5541 А] УДК 159.923:316.61 

1487. Ліщинська О. А. Соціально-психологічні механізми культової психічної 
залежності особистості в деструктивних тоталітарних організаціях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; пси-
хологія соц. роботи" / Ліщинська Олена Альбертівна ; Ін-т соц. та політ. психології 
АПН України. — К., 2010. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — [2010-0682 А]
 УДК 159.96 

На ступінь кандидата 

1488. Банцер В. С. Психологічні чинники формування управлінської творчості 
керівника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Банцер Володимир Сергійович ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України]. — 
Одеса, 2010. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0021 А]
 УДК 159.923.38 

1489. Бичкова Т. С. Психологічне супроводження навчально-службової діяль-
ності курсантів слідчої спеціалізації у вищих навчальних закладах МВС України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. 
психологія" / Бичкова Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0032 А] 

 УДК 159.9:378.6:343.102 
1490. Верховська Н. А. Ставлення до смертної кари як складова професійної 

свідомості правників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Верховська Неллі Анатоліївна ; Акад. упр. М-ва 
внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-5534 А] УДК 159.922:343.25 
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1491. Галушко Л. Я. Психологічна корекція агресивної поведінки у ранній 
юності засобами мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Галушко Любов Ярославівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-
ченка]. — Івано-Франківськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0092 А] УДК 159.922.8.07:7 

1492. Горецька О. В. Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з 
дітьми дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. на-
ук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Горецька Олена Віталіївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 130 пр. — [2009-5049 А] УДК 159.922.7 

1493. Джежик О. В. Напрями та засоби профілактики негативних наслідків 
психологічної напруженості у викладачів вищих навчальних закладів МВС України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. 
психологія" / Джежик Ольга Володимирівна ; Акад. упр. М-ва внутр. справ. — К., 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5544 А] 

 УДК 159.9.019.4 
1494. Духніч О. Є. Етнокультурні чинники наративного самоконституювання 

та взаємної ідентифікації слов'ян та кримських татар : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. робо-
ти" / Духніч Ольга Євгенівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-5547 А] УДК 159.922.4(477.75) 

1495. Катаєв Є. С. Особливості професійної "Я-концепції" військовослуж-
бовців контрактної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Катаєв Євген 
Сергійович ; Нац. акад. оборони України. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-0203 А] УДК 159.923.2:355.233 

1496. Качан Т. М. Психологічні особливості реалізації вчителем гуманістичної 
позиції в педагогічній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Качан Тетяна 
Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2009-5139 А] 

 УДК 159.922.27:37.013.42 
1497. Козлова О. С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально за-

барвленої реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Козлова Олена Сергіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-5495 А] УДК 159.922:[316.64:(655.3.066.23:176)] 

1498. Коломієць-Левчук А. С. Психологічні особливості перебігу міжособис-
тісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія 
соц. роботи" / Коломієць-Левчук Аліса Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5869 А]
 УДК 159.9 

1499. Кононова М. М. Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб'єкта : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і 
вік. психологія" / Кононова Марина Миколаївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
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Стефаника, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5215 А]
 УДК 159.964:159.923.2 

1500. Корнієнко В. В. Особливості розвитку "образу-Я" у дітей з патологією 
опорно-рухового апарату в залежності від умов соціально-психологічної реабіліта-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 
психологія" / Корнієнко Вікторія Володимирівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара]. — К., 2009. — 17 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5259 А] 

 УДК 159.923.2:616.7-007-053.2 
1501. Кравців О. Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії 

викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Кравців Олек-
сандра ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-5216 А] УДК 159.923:378.011.3-057 

1502. Крошка О. І. Психологічні особливості емоційно-оцінного ставлення 
особистості до себе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Крошка Оксана Іванівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 110 пр. — [2010-0246 А] УДК 159.923.2 

1503. Куций О. А. Психологічні особливості розвитку пильності суб'єктів охо-
ронної військової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Куций Олександр 
Анатолійович ; Ун-т цивіл. захисту України, [Нац. акад. оборони України, М-во обо-
рони України]. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-5761 А] УДК 159.9:355.535 

1504. Леженіна Л. М. Психологічні чинники емоційного вигорання слідчих 
служби безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. на-
ук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Леженіна Людмила Миколаївна ; Акад. 
упр. МВС, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2009. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6278 А] 

 УДК 159.942.5:351.746.1(477) 
1505. Литвиненко О. Д. Психологічні особливості ритмічної структури пси-

хіки індивіда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Литвиненко Ольга Дмитрівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-0280 А] УДК 159.922 

1506. Лукомська С. О. Психологічні особливості статеворольової поведінки 
підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лукомська 
Світлана Олексіївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2009-5149 А]
 УДК 159.922.1-053.6 

1507. Ляховець Л. О. Особливості формування соціального інтелекту у май-
бутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Ляховець Лариса 
Олексіївна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України, [Чернігів. держ. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — 
[2009-5570 А] УДК 159.923:316.61 
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1508. Максименко К. С. Переживання і подолання особистістю негативних 
психічних станів при хронічних соматичних захворюваннях : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Макси-
менко Ксенія Сергіївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(9 назв). — 100 пр. — [2010-0295 А] УДК 159.942:61 

1509. Макух О. І. Особливості межових психічних станів молодших школярів 
у процесі навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Макух Ольга Іванівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5888 А] УДК 159.942.5-057.874 

1510. Матвійчук Т. В. Психологічні особливості розвитку педагогічних здіб-
ностей викладачів вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд . психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Матвійчук Те-
тяна Владиславівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17— 18  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-5952 А] УДК 159.923.38:378.011.3-051 

1511. Медведева Н. В. Трансформація задуму в процесі образотворчої діяль-
ності молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Медведева Надія Віталіївна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5954 А] УДК 159.954.2-053.5 

1512. Мельник І. С. Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками 
на самооцінку старшого дошкільника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Мельник Інна Сергіївна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5154 А] УДК 159.922.73-053.4 

1513. Моначин І. Л. Психологічні особливості переживань педагогічними 
працівниками ситуації втрати роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Моначин Інна Леонідівна ; 
Держ. вищ. навч. закл." Ун-т менедж. освіти". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5890 А] 

 УДК 159.942:[331.108.644.7:37-051] 
1514. Мусіяка Н. І. Особливості самооцінки молодших школярів з різним 

рівнем навчальних досягнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Мусіяка Наталія Іванівна ; Ін-т пси-
хології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., схема 
— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6053 А] УДК 159.922.7 

1515. Розіна І. В. Особливості розвитку креативних форм мислення в підліт-
ковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Розіна Ірина Володимирівна ; Південноукр. нац. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5895 А] УДК 159.955-057.23 

1516. Руденко І. М. Вплив розлучення батьків на життєдіяльність дитини мо-
лодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. на-
ук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Руденко Ілона Миколаївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2009-5973 А] УДК 159.922.73:316.363.5 
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1517. Савиченко О. М. Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних 
здібностей у юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Савиченко Ольга Михайлівна ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Луцьк, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5706 А] 

 УДК 159.928.23:796 
1518. Святка О. О. Феномен опорів як проблема в глибинно-психологічній 

груповій корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Святка Олег Олексійович ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України, [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького]. — К., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5190 А]
 УДК 159.964.22 

1519. Семків І. І. Соціальний капітал як чинник громадянської активності сту-
дентської молоді: психологічна модель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.11 "Політ. психологія" / Семків Ірина Ігорівна ; Ін-т соц. та 
політ. психології АПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6616 А] 

 УДК 159.923.2:323.2-057.87 
1520. Спиридонова Л. К. Етнокультурні особливості образу світу українців : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Спиридонова Лідія Костянтинівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
110 пр. — [2009-5387 А] УДК 159.9:008 

1521. Становихіна О. С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціаль-
них здібностей особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Становихіна 
Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5514 А] УДК 159.928.22:316.614.034 

1522. Тичина І. М. Професійна переорієнтація випускників вищих навчальних 
закладів як чинник особистісного самоздійснення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Тичина Ірина 
Миколаївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана франка]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-5193 А] УДК 159.923.2:378.011.3 

1523. Товма М. І. Психологічні умови формування професійних якостей 
майбутніх командирів спеціальних підрозділів у процесі професіоналізації : (на прикл. 
підрозд. з охорони дипломат. представництв та консул. установ інозем. держав) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Пси-
хологія діяльн. в особливих умовах" / Товма Микола Іванович ; Ун-т цивіл. захисту 
України, [Акад. внутр. військ МВС України, М-во внутр. справ України]. — Х., 2010. 
— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0499 А] 

 УДК 159.923.38 
1524. Тополенко О. О. Формування психологічної готовності керівників зак-

ладів середньої освіти до прийняття управлінських рішень : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія ; екон. 
психологія" / Тополенко Оксана Олександрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-5991 А] УДК 159.9.019.3:373.5.014.62 
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1525. Турчин Т. Розвиток особистісної рефлексії у підлітків засобами худож-
ньої літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Турчин Тетяна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5234 А] 

 УДК 159.922.7+159.955.4 
1526. Шевчишена О. В. Психологічні чинники виникнення та профілактика 

конфліктів у молодій сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шевчишена Оксана Володимирів-
на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6679 А] 

 УДК 159.942.6:316.356.2 
1527. Ягупова О. В. Особливості розвитку практичного мислення майстрів ви-

робничого навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.03 "Психологія праці, інж. психологія" / Ягупова Ольга Василівна ; Укр. 
інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2009-5680 А] УДК 159.955:37.091.33-027.22 

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

На ступінь доктора 

1528. Пустовіт С. В. Філософсько-методологічний аналіз передумов, засад та 
принципів біоетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Пустовіт Світлана Віталіївна ; Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Ін-т вищ. освіти АПН України]. — К., 2009. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — [2009-6184 А] УДК 167.7:17.011 

1529. Шенгерій Л. М. Логіка та раціональність: аналітика взаємозв'язку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / Шен-
герій Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2009-5433 А] УДК 160.1 

На ступінь кандидата 

1530. Мартиненко О. П. Методологічні можливості релятивістської реконст-
рукції динаміки розвитку науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Мартиненко Олександр Петро-
вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6178 А] УДК 168:111.5 

1531. Потіщук О. О. Соціальна історія науки: методологічні засади : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.02 "Діалектика та 
методологія пізнання" / Потіщук Ольга Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6066 А]
 УДК 167/168 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

1532. Левчук-Хмара М. В. Право в сучасному етико-філософському дискурсі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / 
Левчук-Хмара Міла Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0678 А] УДК 17:340.12 
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1533. Михайлюк С. Я. Аксіологічні основи екологічної етики : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Михайлюк 
Світлана Ярославівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-6050 А] УДК 177:502.2 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

1534. Базик Д. В. Первісні релігійні вірування та форми їх сучасного вияву : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігіє-
знавство" / Базик Дмитро Васильович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН Украї-
ни. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0019 А]
 УДК 2-1 

1535. Кузев В. В. Релігієзнавчий аналіз демонологічних уявлень авраамістич-
них релігій : (до питання становлення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кузев Валерій Валерійович ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-6038 А] УДК 2-167.62 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

1536. Сітарчук Р. А. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі 
Російської імперії: історико-політичний аспект (друга половина ХІХ ст. — 1917 р.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігіє-
знавство" / Сітарчук Роман Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2009. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 27—29 (32 назви). — 100 пр. — [2009-5382 А] 

 УДК 279.14(477):[94+32(470)]"18" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь кандидата 

1537. Романюк Т. М. Зовнішня трудова міграція як засіб підвищення жит-
тєвого рівня населення регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ро-
манюк Тарас Михайлович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (11 назв). — 130 пр. — [2009-5029 А] УДК 314.15-022.326+331.556.46](477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

1538. Дікова-Фаворська О. М. Соціологічна концептуалізація освіти осіб з 
функціональними обмеженнями здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Дікова-Фаворська Олена 
Михайлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 
(52 назви). — 100 пр. — [2009-5304 А] УДК 316.74:37-056.26 

1539. Лісеєнко О. В. Політична модернізація суспільства: український вектор 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. 
та галуз. соціології" / Лісеєнко Олена Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Х., 2010. — 30 с. — Бібліогр.: 
с. 24—27 (28 назв). — 100 пр. — [2010-0283 А] УДК 316.3:32.019.5](477) 

1540. Тріщук О. В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері со-
ціальних комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук: із соц. ко-
мунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Тріщук Ольга Во-
лодимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 
(32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6147 А] УДК 316.77:81'42 

1541. Туленков М. В. Організаційна взаємодія в соціальному управлінні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соц. наук : [спец.] 24.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Туленков Микола Васильович ; Класич. приват. ун-т, [Ін-т 
підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України, М-во праці та соц. політики 
України]. — Запоріжжя, 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (68 назв). — 100 пр. — 
[2010-0508 А] УДК 316.422.42 

На ступінь кандидата 

1542. Александрова С. С. Соціальний суб'єкт: особливості його зміни в 
історичному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Александрова Світлана 
Станіславівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Севастопол. нац. 
техн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-0003 А] УДК 316.3:17.021.2 

1543. Андрусишин Н. І. Соціально-економічні наслідки девіантної поведінки 
молоді та механізм їх профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Андрусишин Наталія Іванівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0009 А] 

 УДК 316.624-053.67 
1544. Булатевич М. М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології 

франкфуртської школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : 
[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Булатевич Микола Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-6363 А] УДК 316.257 

1545. Гусєва А. В. Психологічні чинники готовності особистості до громад-
ської активності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Гусєва Анжела Володимирівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-5300 А] УДК 316.621:323.21 

1546. Дмитрук Д. А. Соціокультурні чинники прийняття політичних рішень : 
(проблеми, структура, моделі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. 
наук : [спец.] 22.02.04 "Спец. та галуз. соціології" / Дмитрук Дмитро Анатолійович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-5612 А] УДК 316.334.3 

1547. Жолдоков В. О. Релігійний фактор міжетнічних відносин на початку 
ХХІ століття : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Жолдоков Во-
лодимир Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Гуманіт. ін-т Нац. авіац. 
ун-ту]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6264 А]
 УДК 316.273"20" 

1548. Калініченко Б. М. Влада засобів масової інформації : політол. аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. куль-
тура та ідеологія" / Калініченко Богдан Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв). — 100 пр. — [2009-5310 А] УДК 316.774:321](477) 

1549. Колесніченко У. О. Домінантні мотиви у християнських дитячих журна-
лах сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Колесніченко Уляна 
Орестівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5554 А] 

 УДК 316.77:[27-29:050-053.2](477) 
1550. Копотун М. М. Соціально-психологічні чинники життєвого цілепокладан-

ня студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Копотун Марина 
Митрофанівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6589 А] 

 УДК 316.625:316.343-057.87 
1551. Куранова С. І. Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській 

періодиці початку ХХІ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Куранова Світлана 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Могилян. шк. 
журналістики Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0259 А] УДК 316.77:070(=161.2)]"20" 

1552. Левицький В. С. Ідентичність модерну: соціальний вимір та християн-
ські витоки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Левицький Віктор Сергійович ; Донец. 
нац. ун-т, [Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту]. — Донецьк, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6040 А] УДК 316.3:1 

1553. Маловічко О. В. Організаційний потенціал держави у дискурсі глобалі-
зації та інформатизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. на-
ук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Маловічко Олена 
Владиславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0301 А] 

 УДК 316.3:1 
1554. Мастинець М. В. Соціальні детермінанти споживацької поведінки в су-

часному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Мастинець Марія Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 16 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-5775 А] УДК 316.4.066:366.1 

1555. Нагорний А. І. Особистісна криза в умовах суспільної трансформації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Нагорний Андрій Ігорович ; Класич. приват. ун-т, [Криворіз. 
держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-0342 А] УДК 316.61 



   

 
24 

1556. Нікітін В. О. Співвідношення традиції і модернізації у процесі станов-
лення громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Нікітін Володимир 
Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Ін-т 
політології та прва Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5173 А] УДК 316.334.3(477) 

1557. Оленич С. Р. Молодь як об'єкт і суб'єкт суспільних відносин в сучасній 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Оленич Сергій Романович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Фран-
ка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5780 А]
 УДК 316.346.32-053.1(477) 

1558. Осипчук А. Д. Синтез структури аґентності в європейській соціологічній 
теорії: критичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Осипчук Анна Дмитрівна ; Ін-т 
соціології НАН України, ["Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-6348 А] УДК 316.2 

1559. Синоруб Г. П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в 
теорії соціальних комунікацій : (контекст формування поведінки аудиторії) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія 
та історія соц. комунікацій" / Синоруб Галина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики, [Галиц. ін-т ім. В'ячеслава Чорновола Нац. ун-ту 
"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-6133 А] УДК 316.77:070 

1560. Солнишкіна А. А. Особливості соціальних проблем воєнної організації 
українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Солнишкіна Аліна Анатоліївна ; Класич. 
приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Запоріжжя, 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5384 А] УДК 316:355 

1561. Сорокіна Г. В. Соціокультурний аналіз споживацької поведінки сту-
дентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Сорокіна Ганна Василівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-5798 А] УДК 316.7-057.87 

1562. Цимбал Т. В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалі-
зації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Тео-
рія та історія соціології" / Цимбал Тарас Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 140 пр. — [2009-5834 А]
 УДК 316.32 

1563. Шебеліст С. В. Особливості розвитку сучасної української есеїстики в 
системі журналістських жанрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Шебеліст Сергій 
Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6077 А] 

 УДК 316.77:[070:821.161.2-4.09] 

32 Політика 

На ступінь доктора 

1564. Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія 
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політ. науки" / Шайгородський Юрій Жанович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — 
[2009-5431 А] УДК 32.019.51 

На ступінь кандидата 

1565. Новоскольцева Л. О. Політичні аспекти становлення громадянського 
суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Новоскольцева Людмила Олександрівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6119 А]
 УДК 32.019.5(477) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

1566. Андрєєва О. М. Національна безпека України в контексті національної 
ідентичності і взаємовідносин з Росією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Андрєєва Ольга 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 
2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (23 назви). — 100 пр. — [2010-0605 А] 

 УДК 321:355.02(477) 
1567. Дем'янчук О. П. Політологічні аспекти державної політики і державного 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Дем'янчук Олександр Петрович ; НАН України, 
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — 
К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29. — 150 пр. — [2009-6577 А] 

 УДК 321.01+35.07 

На ступінь кандидата 

1568. Венгер О. М. Становлення та особливості функціонування ґендерної 
демократії в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Венгер Ольга 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Запоріз. 
держ. інж. акад.]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-5127 А] УДК 321.7:316.346.2 

1569. Карчевська О. В. Інституціоналізація громадянського суспільства як 
чинник формування демократичної політичної стабільності в сучасній Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Карчевська Олена Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-5492 А] УДК 321.7:316.42](477) 

1570. Крап А. П. Нормативно-процедурні умови формування політичної ста-
більності в транзитних суспільствах : (на прикл. України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Крап 
Андрій Павлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6461 А] УДК 321.01(477) 

1571. Плоский К. В. Молодіжний громадський рух як чинник державотворен-
ня в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Плоский Костянтин Вікторович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-5967 А] УДК 321.01:061.2](477) 
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1572. Супруненко А. П. Соціальна держава: сучасні тенденції та перспективи 
розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти і процеси" / Супруненко Анна Петрівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5598 А] УДК 321(477) 

1573. Шаповалова А. М. Еволюція публічної природи самоврядної влади 
України в умовах впливу глобального громадянського суспільства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Шаповалова Алла Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — Луганськ, 2009. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2009-5519 А] УДК 321.01:316.42](477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

1574. Гурицька М. С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і дер-
жави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Гурицька Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6332 А] УДК 323.2 

1575. Радченко Л. М. Політичні інтереси: об'єктивно-суб'єктивна детермінація 
і механізми реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Радченко Леся Миколаївна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). 
— 100 пр. — [2009-6125 А] УДК 323.2 

1576. Ющенко П. А. Національна ідея як матриця формування особистості: 
соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ющенко Пет-
ро Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5480 А] УДК 323.12:329.73 

323/324(100-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1577. Кубай І. М. Вплив гуситської революції на інституційні та етнонаціональні 
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 про-
цеси" / Кубай Інна Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5324 А]
 УДК 323.272(437)"13/15" 

1578. Оверчук О. В. Політика Великої Британії у контексті формування інфор-
маційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Оверчук Ольга Володимирівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2009-5352 А] УДК 323:004](410) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

1579. Зварич І. Т. Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.05 "Ет-
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нополітологія та етнодержавознав." / Зварич Ігор Теодорович ; НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31 
(43 назви). — 100 пр. — [2009-5415 А] УДК 323.1(477) 

На ступінь кандидата 

1580. Єрмаков П. П. Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.05 "Етно-
політологія та етнодержавознав." / Єрмаков Павло Петрович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5742 А] 

 УДК 323.12(477) 
1581. Карпяк О. М. Політична адаптація в системі політичних відносин : 

(теорет.-метод. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Карпяк Олексій Михайлович ; НАН 
України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Дніпродзержин. держ. техн. 
ун-т]. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0658 А]
 УДК 323.21(477) 

1582. Рихлік В. А. Особливості становлення сучасної української політичної 
еліти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Рихлік Володимир Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — Львів, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0422 A]
 УДК 323.39(477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

1583. Романчук Ю. В. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційної 
безпеки: концептуальний та регулятивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Романчук Юрій Васильович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин, [Київ. славіст. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-5897 А] УДК 327:316.776 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1584. Гримська М. І. Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації 
стратегії "чотирьох модернізацій" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Гримська 
Марта Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5296 А] 

 УДК 327(510) 
1585. Примаченко Л. В. Недержавні актори в системі зовнішньої політики Ні-

меччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Примаченко Лідія Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-5268 А] УДК 327(430) 

1586. Прохоренко О. М. Концептуальні засади іміджування Росії американ-
ськими "мозковими" центрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Прохоренко 
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Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Ін-т 
міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5182 А] УДК 327.7((470+571)+73) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

1587. Луценко А. В. Геополітичні ідеї в Україні: джерела та еволюція : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 
політ. науки" / Луценко Анатолій Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Нац. акад. оборони України, М-во оборони України]. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5333 А] УДК 327.39.01(477) 

1588. Мелех Б. В. Державна політика співробітництва України з Радою Європи 
в галузі захисту прав людини (2000—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Мелех 
Богдан Володимирович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 
[2009-5668 А] УДК 327:341.231.14](477) 

1589. Тлущак О. Ю. Політико-правовий аналіз українсько-російських відно-
син : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Тлущак Олександр Юрійович ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). 
— 100 пр. — [2009-6620 А] УДК 327(477+(470+571)) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

1590. Гричина Н. А. Лобізм як інститут сучасної демократії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Гричина Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5936 А] УДК 328.184 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь кандидата 

1591. Погребенник О. І. Організаційна структура як чинник функціонування 
політичних партій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Погребенник Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-5102 А] УДК 329.05 

329(100-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

1592. Поліщук Х. М. Порівняльний аналіз політичних інститутів Арабської 
Республіки Єгипет та Королівства Саудівська Аравія : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Поліщук 
Христина Мілетіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6473 А] 

 УДК 329(620+532) 
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329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

1593. Шачковська Л. С. Електоральна формула як чинник структурування 
партійної системи сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Шачковська Любов Сергіївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5633 А]
 УДК 329(477) 

1594. Шиманова О. В. Політична комунікація в системі міжпартійних та 
внутрішньопартійних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Шиманова Ольга 
Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6440 А] УДК 329(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

1595. Галенко О. М. Фінансовий аналіз діяльності підприємств з метою упе-
редження банкрутства: теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Галенко Оксана 
Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (60 назв). — 100 пр. — [2009-6090 А]
 УДК 33.021:330.279:334 

1596. Птащенко Л. О. Науково-методологічні засади корпоративного управ-
ління в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Птащенко Ліана Олександрівна ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 37 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—34. — 150 пр. — [2009-6672 А] УДК 330.52:338.24](477) 

1597. Харазішвілі Ю. М. Системне моделювання важелів регулювання 
економічного зростання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Харазішвілі Юрій Михайло-
вич ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Держ. НДІ інформатизації та моделювання еко-
номіки М-ва економіки України]. — Тернопіль, 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (45 назв). — 100 пр. — [2009-5419 А] УДК 330.46:330.35](477) 

На ступінь кандидата 

1598. Власюк Ю. О. Інвестиційна привабливість садівницьких підприємств 
південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Власюк Юлія Олександрівна ; Луган. 
нац. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-6013 А] УДК 330.322:634](477.7) 

1599. Демидов О. А. Науково-практичні основи формування сприятливого 
інвестиційного клімату регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Демидов Олексій 
Анатолійович ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Рада по вивч. продуктив. сил України 
НАН України]. — Чернігів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-6452 А] УДК 330.322.14:332.1](477) 
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1600. Дідківська Л. В. Теорія і практика сільськогосподарської кооперації в 
Україні у контексті її світового розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Дідківська 
Леся Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 
України". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — 
[2009-5411 А] УДК 330.8:334.73 

1601. Кінах Н. В. Організаційно-економічні основи розвитку зернопродукто-
вого підкомплексу в умовах Західного Полісся : (на матеріалах Волин. обл.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Кінах Неля Володимирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-6377 А] УДК 330.101.5:633.1](477.82) 

1602. Колядич О. І. Інститути соціально-трудових відносин в розвитку 
ринкової економіки другої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Колядич 
Олександр Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана". — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5662 А]
 УДК 330.342.146:331.105]"19" 

1603. Лютий С. В. Управління інноваційним розвитком підприємств машино-
будування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Лютий Сергій Володимирович ; Класич. приват. ун-т. — За-
поріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 105 пр. — [2009-5219 А]
 УДК 330.341.1:621 

1604. Мілад Туркмані. Формування умов стійкого розвитку економіко-еколо-
гічних систем : (на прикладі Сірійс. Араб. Республіки) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охоро-
ни навколиш. середовища" / Мілад Туркмані ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж., [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5696 А] УДК 330.15(569.1) 

1605. Міщук І. С. Еколого-економічний механізм розвитку природоохоронних 
територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Еко-
номіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Міщук Ірина 
Сергіївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5159 А] 

 УДК 330.15:502.52](477) 
1606. Овандер Н. Л. Моделі оптимізації структурних зрушень в економіці 

України за видами економічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еко-
номіці" / Овандер Наталія Львівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Житомир. держ. технол. 
ун-т]. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-5351 А] УДК 330.4(477) 

1607. Пащенко О. В. Методичне забезпечення процесу прийняття інвести-
ційних рішень на підприємствах суднобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пащенко 
Олексій Вікторович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Нац. 
ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5359 А] УДК 330.322:629.5 

1608. Петренко Я. В. Трансформація приватних заощаджень в інвестиції в 
транзитивній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Петренко Ярослав Володими-
рович ; Харків. нац. ун-т ім. В. М. Каразіна, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — 
Х., 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5100 А]
 УДК 330.567.2:330.322.12 

1609. Пушкар О. І. Підвищення ефективності інвестиційного процесу на 
мезорівні національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пушкар Олена 
Іванівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. ун-т економіки та права]. — Запо-
ріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6429 А]
 УДК 330.322.54 

1610. Риковська О. В. Людський капітал сільської місцевості: проблеми фор-
мування та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Риковська Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., 
[Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2009-5791 А] 

 УДК 330.567.2(477-22) 
1611. Сілакова Г. В. Джерела інвестиційної діяльності та формування їх 

структури на підприємствах кондитерської промисловості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04. "Економіка та упр. п-вами" / Сілакова 
Ганна Віталіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2009-5475 А] УДК 330.322.1:664.68 

1612. Смірнова Т. О. Управління ризиками інвестиційної діяльності машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смірнова Тетяна Олексіївна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). 
— 100 пр. — [2009-6140 А] УДК 330.322:621 

1613. Утенков Ю. П. Моделювання управління стратегією розвитку великого 
промислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Утенков 
Юрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6194 А] 

 УДК 330.322:351.824.1](477) 
1614. Фененко Г. С. Інструментарій підтримки ефективності природокористу-

вання у курортному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорона навколиш. середо-
вища" / Фененко Ганна Сергіївна ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН 
України, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2009-5911 А] УДК 330.15 

1615. Ціпуринда В. С. Система управління підприємствами торгівлі на засадах 
інноваційного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ціпуринда Володимир Степанович ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5236 А] УДК 330.341.1:339.17](477) 

1616. Чакій О. І. Регіональні механізми розвитку домашніх господарств : (на 
матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Чакій Ольга Іванівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6519 А] УДК 330.567.2(477.87) 
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1617. Шквиря Н. О. Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шквиря Наталя Олександрівна ; Півд. філ. Нац. 
ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т", 
[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-6200 А] УДК 330.341.1:338.43](477) 

1618. Щетинська Я. В. Регулювання та організація розвитку соціальної еко-
номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Щетинська Яна Володими-
рівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-0587 А] УДК 330.342.146 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

1619. Костишина Т. А. Формування конкурентоспроможної оплати праці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 
економіка праці, соц. економіка і політика" / Костишина Тетяна Адамівна ; Ін-т 
демографії та соц. дослідж. НАН України, [Полтав. ун-т спожив. кооперації 
України]. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (58 назв). — 150 пр. 
— [2009-5757 А] УДК 331.2:316.476](477) 

1620. Щербак В. Г. Формування, використання та розвиток трудового по-
тенціалу в умовах структурно-інноваційних перетворень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 
економіка і політика" / Щербак Валерія Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — 100 пр. — 
[2009-5200 А] УДК 331.52:330.341.1 

На ступінь кандидата 

1621. Боднарук О. В. Організація оплати праці в Україні в ринкових умовах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демо-
графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Боднарук Оксана Вікторівна ; 
Донец. нац. ун-т, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-0040 А] УДК 331.2(477) 

1622. Буда Т. Й. Регулювання зайнятості молоді агропромислового регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демо-
графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Буда Теодозія Йосипівна ; Донец. 
нац. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0619 А] УДК 331.5-053.81 

1623. Колосок А. М. Становлення системи соціального партнерства на ринку 
праці регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Колосок Андрій 
Мирославович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5258 А]
 УДК 331.107.5:331.5 

1624. Корольова Н. М. Розвиток людського капіталу підприємств залізнич-
ного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корольова Наталя Миколаївна ; Укр. держ. 
акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-0671 А] УДК 331.108:656.2 
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1625. Кравчук Л. М. Особливості регулювання зайнятості населення в ре-
гіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Кравчук Лариса Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5758 А] УДК 331.5:332.146.2](477) 

1626. Лаговський В. В. Економіко-математичне моделювання ринку праці в 
освітній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Лаговський 
Володимир Вікторович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 
України". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2009-6109 А]
 УДК 331.522:37.014.53](477) 

1627. Лукіна Г. І. Формування ринку робочої сили суб'єктами господарювання 
в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лукіна Ганна Ігорівна ; Миколаїв. держ. аграр. 
ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Миколаїв, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5569 А] 

 УДК 331.5:631.158 
1628. Мащенко М. А. Підвищення ефективності праці засобами матеріальної 

мотивації персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мащенко Марина Анатоліївна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2010-0312 А] УДК 331.101.3 

1629. Мисник Т. Г. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів 
на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мисник Тетяна Гри-
горівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. по-
літики України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 120 пр. — [2010-0694 А] УДК 331.582:633.11 

1630. Пахомовська М. В. Ефективна зайнятість в аграрному секторі еконо-
міки : (на прикл. Дніпропетров. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Пахомовська Марина Вікторівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — 
К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 130 пр. — [2009-5099 А]
 УДК 331.5:338.43(477.63) 

1631. Ткачук О. В. Професійний розвиток трудового потенціалу як фактор 
удосконалення системи якості діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 
економіка і політика" / Ткачук Ольга Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Х., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-0497 А] УДК 331.108:334.716 

1632. Юрчик Г. М. Регулювання зайнятості населення в регіоні : (на прикл. 
Рівнен. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Юрчик Галина 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Нац. ун-т вод. госп-ва 
та природокористування]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-0589 А] УДК 331.5:005.582](477.81) 
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332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  
Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

1633. Гуцуляк Ю. Г. Економічна та еколого-ландшафтна типологія земель в 
Україні: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-
ща" / Гуцуляк Юрій Григорович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
України. — К., 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (32 назви). — 100 пр. 
— [2009-5734 А] УДК 332.3:502](477) 

1634. Манцевич Ю. М. Удосконалення розвитку житлового господарства міст 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Манцевич Юрій Миколайович ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — [2009-5151 А] УДК 332.8(477) 

На ступінь кандидата 

1635. Аль-Наїф О. В. Організаційні та економічні основи створення екотехно-
парків як інноваційних структур сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Аль-Наїф Ольга Вадимівна ; НАН України, Ін-т пробл. 
ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0004 А] УДК 332.142.4/.6 

1636. Дюндін В. Д. Регіональні особливості формування та використання інте-
лектуального потенціалу суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Дюндін Валерій 
Дмитрович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0158 А] 

 УДК 332.14:347.77/.78 
1637. Заворотній Р. І. Залучений капітал у фінансуванні житлового будівницт-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Заворотній Роман Ігорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15. 
— 100 пр. — [2009-5413 А] УДК 332.834.3 

1638. Карімов Г. І. Регулювання соціально-економічного розвитку регіону з 
використанням комплексних індикаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Карімов 
Геннадій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", 
[Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6266 А] УДК 332.146.2 

1639. Карпенко А. М. Організаційно-економічні аспекти управління земель-
ними ресурсами сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карпенко 
Анатолій Миколайович ; Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування 
України "Крим. агротехнол. ун-т", [Херсон. екон.-прав. ін-т]. — Сімферополь, 2009. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6267 А] 

 УДК 332.33:631.11 
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1640. Коваль Л. М. Формування регіональних програм державної підтримки 
малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Коваль Людмила 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Полтав. ун-т спожив. кооперації 
України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-5752 А] УДК 332.12:334](477) 

1641. Костак З. Р. Інноваційне забезпечення розвитку економіки регіону : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Костак Зоряна Романівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 
[Львів. комерц. акад.]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — 100 пр. — [2009-5142 А] УДК 332.12:330.341.1](477.83) 

1642. Крекотень І. М. Формування ринку нерухомості на регіональному рівні в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Крекотень Ірина Михайлівна ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 140 пр. — [2009-5561 А] УДК 332.72(477) 

1643. Крилов Д. В. Удосконалення механізмів управління заповідними терито-
ріями північного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-
вища" / Крилов Денис Валерійович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-6104 А] 

 УДК 332.37(477.7) 
1644. Маргіта М. В. Розвиток локальних соціальних ресурсів прикордонних 

територій в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : (на матеріалі Закарпат. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Маргіта Михайло Васильович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6046 А] УДК 332.14(477.87) 

1645. Мягкий В. О. Механізм моніторингу реалізації стратегії соціально-еко-
номічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мягкий Віктор Олександро-
вич ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — 
Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-6054 А] УДК 332.145:338.26 

1646. Поліщук О. А. Інвестиційне забезпечення відтворювальних процесів 
споживчого ринку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Поліщук Олександр 
Анатолійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 140 пр. — [2009-5701 А] 

 УДК 332.146:330.322 
1647. Рейкін В. С. Ціноутворення на регіональних ринках житлової нерухо-

мості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Рейкін Віталій Самсонович ; Луц. нац. техн. ун-т. 
— Луцьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — 
[2009-6068 А] УДК 332.85 

1648. Світлична Ю. В. Забезпечення стійкого функціонування територіальних 
економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Світлична Юлія Володимирів-
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на ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — 
Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-5795 А] УДК 332.1 

1649. Скляренко Ю. В. Економіко-організаційні засади регіонального уп-
равління соціальною допомогою і охороною здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Скляренко Юлія Володимирівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6137 А]
 УДК 332.142:364 

1650. Соболєва Г. Г. Організаційні засади реалізації стратегії регіонального 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Соболєва Ганна Григорівна ; Полтав. нац. техн. 
ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Полтава, 2009. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 140 пр. — [2009-5707 А] 

 УДК 332.14 
1651. Ставнича М. М. Бюджетно-податковий механізм подолання соціально-

економічної диференціації регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ставнича Ма-
рина Миколаївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 140 пр. — [2009-5597 А] УДК 332.12 

1652. Суха Я. А. Підвищення ефективності функціонування житлово-комуналь-
ного господарства в Кіровоградському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Суха Ярослава Анатоліївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5827 А]
 УДК 332.87:365.46(477.65) 

1653. Філіпчук Н. В. Регіональні особливості підвищення якості життя насе-
лення: соціально-економічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Філіпчук 
Наталія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-6148 А] УДК 332.1:330.59 

1654. Шуршин В. О. Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспек-
тиви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Шуршин Віктор Олександрович ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5920 А]
 УДК 332.1.025 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

1655. Баранников В. В. Синтез моделей підтримки прийняття рішень при 
управлінні оборотними активами підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Баранников Віталій Володимирович ; Харків. нац. екон. ун-т, [Донец. 
нац. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2010-0022 А] УДК 334.716:519.866 
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1656. Кірдан О. П. Відносини колективної власності в трансформаційній еко-
номіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Кірдан Олександр Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5212 А] УДК 334:330.34](477) 

1657. Логачова С. С. Організаційна спроможність некомерційних недержав-
них організацій, що сприяють діяльності малих підприємств : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Логачова Світлана Станіславівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-0284 А] УДК 334.012.61-022.51:061.2 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

1658. Єрмошкіна О. В. Система управління фінансовими потоками промисло-
вого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Єрмошкіна Олена Вячеславівна ; НАН України, 
Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2009. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 
(48 назв). — 100 пр. — [2009-6455 А] УДК 336.01:658.15 

1659. Кубліков В. К. Пріоритети розвитку корпоративного сектора та ринку 
цінних паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кубліков Володимир Костянтинович ; 
Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 
(34 назви). — 100 пр. — [2009-6037 А] УДК 336.761(477) 

1660. Кузнєцова Л. В. Фінанси банку: теорія, методологія, управління : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Кузнєцова Людмила Вікторівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2009. — 
34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (46 назв). — 100 пр. — [2009-6177 А] 

 УДК 336.71:336](477) 

На ступінь кандидата 

1661. Волкова О. Г. Система кредитної кооперації: стан та перспективи роз-
витку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Волкова Оксана Георгіївна ; Одес. держ. екон. 
ун-т. — Одеса, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-0083 А] УДК 336.73(477) 

1662. Дяченко Ю. Ю. Реструктуризація фінансового сектору в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Дяченко Юлія Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-0161 А] УДК 336.7(477) 

1663. Корнєєв М. В. Фінансова автономія органів місцевого самоврядування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Корнєєв Максим Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи Нац. банку України", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 
Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-5497 А] УДК 336.12:352.07 
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1664. Криворучко О. В. Використання єврооблігацій як інструменту залучен-
ня іноземних інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Криворучко Олександр Вікторович ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара]. — Донецьк, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2009-5501 А] УДК 336.763.3(4):339.727.22 

1665. Махаєва О. О. Емісія використання електронних грошей в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Махаєва Олена Олександрівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку 
України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-5339 А] УДК 336.711.2:004.738.2](477) 

1666. Музичка О. М. Оцінка та управління ресурсним потенціалом банків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Музичка Олександра Миронівна ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж., [Львів. комерц. акад. ; Укоопспілка]. — Львів, 2010. — 21 с. , включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2010-0702 А] 

 УДК 336.713:336.722.8 
1667. Олійник О. О. Управління грошовими потоками хлібопекарських під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Олійник Олег Олександрович ; Дніпропетров. держ. аграр. 
ун-т, [Бердян. ун-т менедж. і бізнесу]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5961 А] УДК 336.717.18:664.66 

1668. Паянок Т. М. Ефективність податку на додану вартість та напрями його 
реформування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Паянок Тетяна Миколаївна ; Держ. податк. 
адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (28 назв). — 100 пр. — [2009-5964 А] 

 УДК 336.226.322(477) 
1669. Сапич Н. М. Економічна ефективність землекористування сільськогос-

подарських підприємств і податкова складова її регулювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Сапич Надія Миколаївна ; М-во аграр. політики України, Сум. нац. аграр. ун-т. — 
Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2009-5030 А] УДК 336.226.212.2:631.11 

1670. Степанова А. А. Суперечності та перспективи розвитку кредитних 
спілок в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Степанова Алла Адамівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-6190 А] УДК 336.73(477) 

1671. Федірко В. В. Управління клієнтською базою в системі маркетингу 
відносин банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Федірко Вікторія Володимирівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2009-5516 А]
 УДК 336.71:339.138 

1672. Чиж Л. М. Регулювання ринку банківських металів в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
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нац. госп-вом" / Чиж Людмила Мирославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-5629 А] УДК 336.742(477) 

1673. Шишко О. В. Вдосконалення системи фінансового вимірювання в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Шишко Олександр Валерійович ; М-во фінансів України, Акад. 
фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-5635 А] УДК 336.15(477) 

1674. Ярошенко О. І. Моделювання іпотечного кредитування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 
інформ. технології в економіці" / Ярошенко Олена Іванівна ; НАН України, М-во 
освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5840 А] УДК 336.77:332.2 

1675. Ясинський Г. І. Цінні папери в інвестиційному процесі на ринку не-
рухомості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ясинський Георгій Ігорович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5999 А] УДК 336.761(477) 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  
та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

1676. Охріменко І. В. Витрати та собівартість в регулюванні економічних 
відносин сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Охріменко Ігор 
Віталійович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 
2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (43 назви). — 100 пр. — [2009-6120 А]
 УДК 338.512:631.155 

1677. Попова О. Л. Економічний механізм сталого розвитку аграрної сфери : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Попова Ольга Леонтіївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38. 
— 150 пр. — [2009-5370 А] УДК 338.432 

1678. Руденський Р. А. Моделі антисипативного управління складними еко-
номічними системами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Руденський 
Роман Анатолійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—37 (35 назв). — 150 пр. — [2009-6187 А] УДК 338.24:004.942 

1679. Яремко І. Й. Оцінювання та формування вартості машинобудівних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Яремко Ігор Йосафатович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2010. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (92 назви). — 
100 пр. — [2010-0594 А] УДК 338.24:658.152:621 

На ступінь кандидата 

1680. Бортнік А. М. Процесне управління бізнесом : (за матеріалами меблевих 
п-в Київ. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
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08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бортнік Анастасія Миколаївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0054 А] УДК 338.45:684 

1681. Галенін Р. В. Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціо-
нування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Галенін Роман Во-
лодимирович ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—
18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0090 А] УДК 338.436 

1682. Глущенко О. О. Регуляторна політика стримування нелегального підприєм-
ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Глущенко Олександр Олександрович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2009-5538 А] УДК 338.246:343.37 

1683. Донской Д. В. Оптимізація оперативного управління рекреаційним підприєм-
ством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Донской Дмитро Володимирович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-5487 А] УДК 338.486.5 

1684. Карасьова Н. А. Використання лізингу для реновації основних засобів 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карасьова Наталія Анато-
ліївна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-5862 А] 

 УДК 338.434 
1685. Керницька М. І. Економічне оцінювання та управління інноваційними 

впровадженнями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Керницька Марта Іванівна ; Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (38 назв). — 
100 пр. — [2009-5417 А] УДК 338.24:330.341.1 

1686. Кожушкін М. Е. Організаційний механізм формування витрат і управ-
ління ціноутворенням при виробництві трубної продукції з нержавіючих марок сталі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кожушкін Михайло Едуардович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Нац. 
металург. акад. України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 120 пр. — [2009-5314 А] УДК 338.51:621.774 

1687. Корогодова О. О. Механізм управління ефективністю підприємств рекреа-
ційного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корогодова Олена Олександрівна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 
Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 130 пр. — 
[2009-5499 А] УДК 338.486.1 

1688. Лагода Є. Ю. Формування фінансової стійкості аграрних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Лагода Євгенія Юріївна ; Сум. нац. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. 
агротехнол. ун-т]. — Суми, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 16—17. — 100 пр. — 
[2009-5763 А] УДК 338.43 

1689. Миколенко І. Г. Ефективність виробництва та збуту зерна круп'яних 
культур в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Миколенко 
Інна Григорівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. держ. аграр. 
акад.]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-6049 А] УДК 338.436:339.146:633.1 

1690. Михайлова Ю. В. Забезпечення стійкого функціонування судноплавних 
підприємств на круїзному ринку, що формується у чорноморському регіоні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Михайлова Юлія Валеріївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5342 А] УДК 338.487:797.11](262.5) 

1691. Мовчан Т. В. Прогнозні моделі управління в галузі використання та 
охорони земельних ресурсів на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охоро-
ни навколиш. середовища" / Мовчан Тетяна Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17. — 120 пр. — [2009-6227 А] УДК 338.27:332.3 

1692. Пархоменко Н. О. Прогнозування цін на підприємствах харчової 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пархоменко Наталія Олександрівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5358 А] УДК 338.534:338.439 

1693. Редько Л. І. Управління фінансовими ресурсами машинобудівних 
підприємств в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Редько Людмила 
Іванівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5107 А] УДК 338.45:62 

1694. Рибіна А. М. Управління витратами функціонально-інфраструктурних 
підрозділів підприємств : (на прикладі машинобудів. галузі) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Рибіна Алла Миколаївна ; Одес. держ. екон. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5972 А]
 УДК 338.5:657.21 

1695. Савчук Н. В. Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-тех-
нологічної революції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Савчук Наталія Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6549 А] УДК 338.46:004.738.5 

1696. Сокіл О. Г. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сокіл Олег Григорійович ; Харків. нац. аграр. 
ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-5708 А] УДК 338.436 

1697. Сокольська Т. В. Якісна складова конкурентоспроможності продукції 
агросфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сокольська Тетяна Вікторівна ; 
Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2009-6142 А] УДК 338.432:339.137.2 
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1698. Тимчишин Ю. В. Економічні механізми забезпечення конкурентоспро-
можності продукції : (на прикл. п-в харч. пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тимчишин 
Юлія Василівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-5039 А] УДК 338.43:339.137.2 

1699. Усик В. І. Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього 
бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Усик Віра Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-5713 А] УДК 338.246.025.12:334.72 

1700. Швець Ю. Ю. Регуляторна політика держави в управлінні якістю та кон-
курентоспроможністю послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Швець Юрій Юрійович ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-6678 А] УДК 338.2 

1701. Шерепа К. М. Формування управління ефективністю приміського комп-
лексу залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шерепа Катерина Миколаївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Держ. екон.-технол. 
ун-т трансп. М-ва трансп. та зв'язку України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2009-5679 А] 

 УДК 338.47:656.2 
1702. Ярема Я. Р. Механізми державної підтримки сільськогосподарських під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Ярема Ярослав Романович ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Львів. 
держ. фін. акад.]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-6080 А] УДК 338.436 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

1703. Макаренко А. П. Державне регулювання розвитку аграрної сфери в 
ринковій економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Макаренко Андрій Петрович ; Миколаїв. 
держ. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Миколаїв, 2009. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2009-5572 А] 

 УДК 338.43(477) 
1704. Пашко П. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення митної 

безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пашко Павло Володимирович ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 
(59 назв). — 100 пр. — [2009-6422 А] УДК 338.2:339.543](477) 

1705. Скидан О. В. Організаційно-економічний механізм формування аграрної 
політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Скидан Олег Васильович ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Житомир. нац. агроекол. ун-т 
М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(58 назв). — 100 пр. — [2009-6136 А] УДК 338.432(477) 
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На ступінь кандидата 

1706. Кіржецький Ю. І. Механізм зниження тінізації економіки України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Кіржецький Юрій Ігорович ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-5256 А] УДК 338.246(477) 

1707. Крайній В. О. Інвестиційні перспективи функціонування транспортних 
підприємств з перевезення агропродукції : (на прикл. Херсон. та Миколаїв. обл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Крайній Володимир Олексійович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — 
Херсон, 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6176 А]
 УДК 338.47:330.322](477.72/.73) 

1708. Пурська І. С. Формування та реалізація міжнародних маркетингових 
стратегій на ринку туристичних послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пурська 
Ірина Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5372 А] 

 УДК 338.487:339.138](477) 
1709. Фещенко В. П. Управління природокористуванням промислових під-

приємств на принципах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фещенко Володимир 
Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6196 А] УДК 338:330.15](477) 

1710. Шашина М. В. Управління державним сектором національного госпо-
дарства в ринковій системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шашина Марина 
Володимирівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. техн. ун-т Ук-
раїни "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(25 назв). — 100 пр. — [2009-5076 А] УДК 338.242.4(477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

1711. Мельникович О. М. Маркетинг підприємств рекламної галузі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Мельникович Олена Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 39 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2009-6114 А] УДК 339.138:659.1 

1712. Петренко В. П. Управління використанням інтелектуальних ресурсів со-
ціально-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Петренко Віктор Павлович ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 25—32 
(56 назв). — 100 пр. — [2009-5785 А] УДК 339.166.5:658.14 

На ступінь кандидата 

1713. Довгенко Я. О. Статистичний аналіз ринку зерна України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Довгенко 
Яна Олексіївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5738 А] 

 УДК 339.13:633.1](477) 
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1714. Пащенко О. В. Формування попиту та пропозиції на ринку молока : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Пащенко Оксана Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-5176 А] УДК 339.13:637.12 

1715. Пипенко І. С. Управління маркетинговими можливостями автотранспорт-
ного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пипенко Ірина Сергіївна ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5966 А] УДК 339.138:656.13.07 

1716. Пшеслінський Д. М. Формування товарної політики торговельного під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Пшеслінський Дмитро Миколайович ; Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-5184 А] УДК 339.138 

1717. Соковатий О. В. Організаційні методи впровадження нових технологій 
на основі франчайзингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соковатий Олег Володимирович ; 
НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Добро-
ва. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6074 А]
 УДК 339.187.44 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

1718. Грищенко В. Ф. Організаційно-економічні основи екологізації експорт-
но-імпортних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-
ща" / Грищенко Вадим Федорович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5729 А] 

 УДК 339.562/.564:502.13 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

1719. Голод В. Ю. Особливості валютно-фінансового регулювання у країнах 
Азійсько-Тихоокеанського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Голод Віта 
Юріївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0634 А] УДК 339.72(5) 

1720. Голубов М. І. Трансформація світового ринку капіталу в умовах глоба-
лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Голубов Максим Ігорович ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5047 А]
 УДК 339.72 

1721. Клєцова Н. В. Розвиток іноземного інвестування сільськогосподарських 
підприємств в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клєцова Наталія Володимирівна ; 
Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 
— 100 пр. — [2009-5864 А] УДК 339.727.22:338.43 
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1722. Магдич С. Б. Залучення і використання іноземних інвестицій під-
приємствами харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Магдич Сергій Борисович ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 110 пр. — [2009-5335 А] УДК 339.727.22:664 

1723. Петров А. О. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах 
глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Петров Андрій Олегович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2010-0378 А] УДК 339.727:336.7 

1724. Савелко Т. В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на роз-
виток ринку банківських послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Савелко 
Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5472 А] 

 УДК 339.736:336.71(477) 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні економічні зв'язки. 
Зовнішньоекономічна політика. Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

1725. Столярчук Я. М. Асиметрія глобального розвитку: соціально-економіч-
ний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Столярчук Ярослава Михайлівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 26—31 (52 назви). — 100 пр. — [2009-5390 А] УДК 339.9:330.34 

На ступінь кандидата 

1726. Андрусяк О. І. Розвиток бізнес-комунікацій у міжнародних економічних 
відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Андрусяк Оксана Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-0010 А] УДК 339.92 

1727. Єрьоміна Є. О. Особливості запровадження євро в умовах загальноеко-
номічної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Єрьоміна Євгенія Олегівна ; НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. 
справи Нац. банку України]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-6369 А] УДК 339.92(477)+336.744 

1728. Кобринчук В. В. Науково-методичні засади інноваційного розвитку еко-
номіки в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кобринчук 
Вікторія Вікторівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України, [Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-6531 А] УДК 339.924:330.341.1](477) 

1729. Коваленко В. М. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України в 
контексті міжнародної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Коваленко 
Віктор Миколайович ; Донец. нац. ун-т, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі 
М-ва фінансів України]. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0663 А] УДК 339.9(477) 
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1730. Миленький В. М. Розвиток соціально орієнтованої економіки в умовах 
міжнародної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Миленький Владислав 
Миколайович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0321 А] 

 УДК 339.922 
1731. Непрядкіна Н. В. Розвиток ринків валютних деривативів у національних 

валютних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Непрядкіна Наталія Василівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Тернопіль, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0348 А] 

 УДК 339.924:336.743](477) 
1732. Нямещук Г. В. Вплив іноземних інвестицій на формування економіч-

ного потенціалу підприємств космічної галузі України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Нямещук Ганна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6057 А] УДК 339.944:629.78](477) 

1733. Поліщук О. В. Інституційні засади забезпечення міжнародної конкуренто-
спроможності малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Поліщук Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т світ. 
економіки і міжнар. відносин, [Ін-т міжнар. відносин Нац. авіац. ун-ту]. — К., 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5104 А] 

 УДК 339.94(477) 
1734. Соколова З. С. Стратегія економічного співробітництва України з краї-

нами Західної Африки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Соколова Зоя Сергіївна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 140 пр. 
— [2009-5035 А] УДК 339.94(477)(6-15) 

1735. Чередниченко В. В. Розвиток морських єврорегіонів в системі локальної 
кооперації ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чередниченко Вікторія Воло-
димирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5426 А]
 УДК 339.924 

1736. Чорноусова М. О. Формування глобального внутрішньофірмового ме-
неджменту транснаціональних корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чорно-
усова Марія Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5073 А] УДК 339.923 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

1737. Погребняк С. П. Основоположні принципи права : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і пра-
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ва ; історія політ. і прав. учень" / Погребняк Станіслав Петрович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. 
— [2009-5700 А] УДК 340.114 

На ступінь кандидата 

1738. Боднар С. Б. Рівність як категорія філософії права : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Боднар 
Сергій Богданович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-0611 А] УДК 340.12(477) 

1739. Головко Л. О. Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині 
та Чехії : (іст.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Головко Людмила Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0102 А] 

 УДК 340.15:347.23](477+437.6+437.1/.2) 
1740. Донченко О. П. Свобода як категорія права : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Донченко Ольга 
Павлівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 
Одеса, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0148 А]
 УДК 340.12:123 

1741. Дурнов Є. С. Організаційно-правові засади діяльності міліції УНР у 
період Центральної Ради та Директорії (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; 
історія політ. і прав. учень" / Дурнов Євген Сергійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0156 А] 

 УДК 340.15:351.741](477)"1917/1921" 
1742. Корнієнко В. В. Співвідношення права і закону у правотворчій та 

правозастосовчій діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; 
історія політ. і прав. учень" / Корнієнко Володимир Валерійович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ України. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-6221 А] УДК 340.15:351.74](477) 

1743. Корнієнко П. С. Правові основи становлення залізничної мережі на те-
ренах України : (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; 
історія політ. і прав. учень" / Корнієнко Петро Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0228 А] УДК 34:625.1](477)"18/19" 

1744. Легін Л. М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Легін Людмила Михайлівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5260 А] 

 УДК 340.134:342.531.41](477) 
1745. Плавич С. В. Теоретико-методологічні засади правотворчості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Плавич Сергій Володимирович ; НАН 
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України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5367 А]
 УДК 340.12 

1746. Цуркан Т. Ю. Правова політика сучасної держави у сфері міграції: тео-
ретико-компаративістське дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Цуркан Тетяна Юріївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0542 А] УДК 340.134:314.15 

1747. Шестак С. В. Недержавний контроль за діяльністю міліції: теоретико-
правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Шестак 
Станіслав Валентинович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-6240 А] УДК 340.12:351.74 

1748. Штанько А. О. Правопорушення як вид правової поведінки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Штанько Артем Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-6157 А] УДК 340.111.5 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

1749. Воробйов В. П. Правові засади співробітництва України та Європей-
ського Співтовариства в сфері морського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Воробйов Володимир 
Петрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-6683 А] УДК 341.225.5(477+4) 

1750. Гребенюк М. С. Правовий статус Конференції ООН з торгівлі і розвитку 
(ЮНКТАД) та її еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. на-
ук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Гребенюк Маріанна Степанівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2010-0118 А] УДК 341.24 

1751. Губань Р. В. Міжнародно-правові аспекти розвитку діалогу між цивіліза-
ціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Губань Радим Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (43 назви). — 100 пр. — 
[2009-5851 А] УДК 341.231.12 

1752. Колесніченко В. В. Принципи права Європейського Союзу: загальнотео-
ретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / 
Колесніченко Вадим Васильович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0222 А] УДК 341.1:061.1ЄС 

1753. Львова Є. О. Правове регулювання міжнародного економічного правопо-
рядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Львова Єлизавета Олегівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2009-5504 А] УДК 341.29 
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1754. Льовін А. В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних мате-
ріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 
"Міжнар. право" / Льовін Антон Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2009. — 22 с. — Бібліогр.: 18—19. — 140 пр. — [2009-5770 А] 

 УДК 341.24:341.3 
1755. Мувафак Зіяд Тамер. Особливості застосування міжнародно-правових 

санкцій щодо Іраку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.11 "Міжнар. право" / Мувафак Зіяд Тамер ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-6509 А] УДК 341.018 

1756. Поєдинок О. Р. Права біженців у контексті фрагментації міжнародного 
права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Поєдинок Ольга Романівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-0388 А] УДК 341.43 

1757. Поліщук О. В. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції насе-
лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Поліщук Ольга Володимирівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, М-во фінансів Ук-раїни]. — 
Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6122 А] 

 УДК 341.215.4-054.72 
1758. Рибачук В. Л. Механізми вдосконалення фінансового контролю в сис-

темі державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рибачук Валентин Леонідович ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Акад. муніцип. упр.]. — К., 
2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5587 А] 

 УДК 341.233.1:354](477) 
1759. Шабуніна В. В. Еволюція західноєвропейського приватного права : (іст.-

прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Шабуніна 
Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5430 А] УДК 341.9(4-15) 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

1760. Гусаров С. М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внут-
рішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гусаров Сергій Мико-
лайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2009-5299 А] УДК 342.9:351.74](477) 

1761. Подоляка А. М. Адміністративно-правове регулювання охорони гро-
мадського порядку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Подоляка 
Анатолій Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 34—36. — 100 пр. — [2009-5103 А] УДК 342.951:351.74](477) 

1762. Тиндик Н. П. Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес, фін. право ; інформ. право" / Тиндик Надія Петрівна ; Нац. ун-т держ. 
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податк. служби України, [Львів. держ. ун-т внутр. справ МВС України]. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 100 пр. — [2009-5397 А]
 УДК 342.951:314.15](477) 

На ступінь кандидата 

1763. Галай В. О. Реалізація прав людини та громадянина в контексті захисту 
прав пацієнта: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ.  
і прав. учень" / Галай Вікторія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-0089 А] УДК 342.726:614.253.83 

1764. Гармаш Є. В. Організаційно-правові основи підготовки, прийняття та 
виконання адміністративних рішень в митній службі України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Гармаш Євген Васильович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-0630 А] УДК 342.951:339.543 

1765. Горбунова О. Ю. Правовий статус працівників ветеринарної міліції з 
проведення карантинних ветеринарних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Горбунова Оксана Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-6496 А]
 УДК 342.951:351.779 

1766. Гудзь Л. В. Забезпечення виборчих прав громадян України та діяльність 
міліції у цій сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Гудзь Людмила Вячеславівна ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5298 А] УДК 342.8+351.74](477) 

1767. Гурковський М. П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації : 
організац.-прав. аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гурковський 
Мар'ян Петрович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0135 А] УДК 342.97(477) 

1768. Зезека Н. О. Адміністративно-правовий статус державної служби зайня-
тості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Зезека Наталія 
Олексіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Відкритий міжнар. ун-т розв. 
людини "Україна"]. — К., 2009. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 130 пр. 
— [2009-6096 А] УДК 342.951:331.526](477) 

1769. Йосифович Д. І. Адміністративна відповідальність посадових осіб ор-
ганів місцевого самоврядування за корупційні діяння : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Йосифович Данило Ігорович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5549 А] 

 УДК 342.95:[343.35:352.075] 
1770. Клим О. В. Адміністративно-правове регулювання підприємницької 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Клим Олена 
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Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5751 А] 

 УДК 342.951:334.722](477) 
1771. Колесниченко В. М. Роль судової влади у захисті виборчих прав : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; проку-
ратура та адвокатура" / Колесниченко Володимир Миколайович ; Одес. нац. юрид. 
акад. — Одеса, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-6032 А] УДК 342.56:342.8 

1772. Кременовська І. В. Правові та організаційні засади діяльності суб'єктів 
виконавчої влади у сфері забезпечення національної безпеки України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
фін. право ; інформ. право" / Кременовська Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т держ. 
податк. служби України, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Ді-
доренка]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-0241 А] УДК 342.5:351.746.1(477) 

1773. Купін А. П. Правове регулювання застосування конфіскації та оплатного 
вилучення в адміністративно-юрисдикційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Купін Арнольд Павлович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5760 А] УДК 342.924 

1774. Лісний Д. В. Адміністративно-правові основи делегування повноважень 
в діяльності правоохоронних органів України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Лісний Дмитро Вячеславович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Класич. 
приват. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — 
[2009-6041 А] УДК 342.922:351.74](477) 

1775. Максак О. І. Правове регулювання уникнення подвійного оподаткуван-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Максак Олег Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокори-
стування України, [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — К., 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0294 А] УДК 342.951:336.227.1 

1776. Макух О. В. Правове регулювання фінансового контролю в бюджетному 
процесі : (на прикл. Держ. бюджету України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Макух Оксана Володимирівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-
го. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6690 А]
 УДК 342.951:336.14](477) 

1777. Можаровська Н. О. Адміністративно-правові аспекти набуття права на 
торговельні марки, їх охорони та захисту в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Можаровська Наталія Олегівна ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-5343 А] УДК 342.951:347.772](477) 

1778. Одегова С. М. Адміністративно-правові основи мотивації діяльності спе-
ціальних категорій державних службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Одегова Світлана Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5779 А] УДК 342.9:35.08 
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1779. Перепелиця А. В. Адміністративно-правове регулювання підготовки 
персоналу для 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" / Перепелиця Анатолій Васильович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5579 А] 

 УДК 342.95:351.74.082.3](477) 
1780. Пилипишин В. П. Принципи виборчого права України: теорія і практика 

забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Пилипишин Віктор Петрович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-6425 А] УДК 342.8(477) 

1781. Пономарьова Я. О. Адміністративні провадження з державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пономарьо-
ва Яна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5369 А] УДК 342.95:347.214](477) 

1782. Пробко І. Б. Провадження у справах про порушення законодавства з 
фінансових питань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пробко Ілля Борисович ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-5017 А] УДК 342.95:343.359 

1783. Рибалка Н. О. Адміністративно-правові аспекти діяльності Президента Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Рибалка Наталія Олегівна ; Акад. упр. 
М-ва внутр. справ, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15  
(6 назв). — 100 пр. — [2009-5025 А] УДК 342.511(477) 

1784. Слюсаренко С. В. Адміністративно-правове регулювання режиму зе-
мель оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Слюсаренко Сергій 
Вікторович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5383 А] УДК 342.9 

1785. Cопілко І. М. Правове регулювання відносин щодо отримання органами 
державної влади України інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Cопілко Ірина Миколаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Крим. 
юрид. ін-т Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-0463 А] УДК 342.922(477) 

1786. Тополянська Т. О. Конституційно-процесуальні основи реалізації права 
законодавчої ініціативи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Тополянська Тетяна Олексан-
дрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5476 А]
 УДК 342.531.41(477) 

1787. Хасанова В. В. Державне регулювання внутрішньої торгівлі в Україні : 
(організац.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Хасанова Вік-
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торія Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6149 А]
 УДК 342.9:339.3](477) 

1788. Цаліна Д. С. Порядок митного оформлення товарів при їх переміщенні 
через митний кордон України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Цаліна Діана 
Степанівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6076 А] УДК 342.951:336.242](477) 

1789. Чепель О. Д. Проблеми статусу та професіоналізації діяльності депутатів 
парламенту на сучасному етапі : (порівнял.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. 
право" / Чепель Ольга Дмитрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Х., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5070 А] УДК 342.534.05 

1790. Юрчишин Н. Г. Реалізація права приватної власності на ліси в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Юрчишин Наталія 
Геннадіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5637 А] 

 УДК 342.513:630*682](477) 
1791. Ярмак О. М. Адміністративно-правові засади взаємодії органів держав-

ної влади України у правоохоронній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Ярмак Олександр Михайлович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — К., 
2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5997 А] 

 УДК 342.95:343.6/.73 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

1792. Назаров В. В. Обмеження конституційних прав людини в кримінальному 
провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Назаров Віктор Володимирович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — 
[2009-6229 А] УДК 343.102 

1793. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві Украї-
ни: правові, теоретичні та прикладні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. екс-
пертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Попелюшко Василь Олександрович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2009. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2009-6183 А] УДК 343.1(477) 

1794. Сухонос В. В. Прокуратура в механізмі української держави: проблеми 
теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Сухонос Віктор Володимиро-
вич ; Одес. нац. юрид. акад., [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України]. — Одеса, 2009. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 27—30. — 150 пр. — 
[2009-5828 А] УДК 343.163(477) 
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1795. Тертишник В. М. Гарантії прав і свобод людини та забезпечення вста-
новлення істини в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Тертишник Володимир Митрофанович ; 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 34—38 (51 назва). — 100 пр. — [2009-6193 А] УДК 343.1(477) 

На ступінь кандидата 

1796. Бобонич Є. Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю 
та діяльністю з надання фінансових послуг : кримін.-прав. характеристика (ст. 202 
Кримін. кодексу України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. на-
ук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Бобо-
нич Євген Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 200 пр. — [2009-6322 А] УДК 343.53(477) 

1797. Вельможний С. А. Основи методики розслідування викрадень електрич-
ної енергії шляхом її самовільного використання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Вельможний Сергій Анатолійович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, МВС 
України]. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6210 А]
 УДК 343.98:343.359.2 

1798. Виборнова Є. І. Реалізація права на захист на стадії досудового слід-
ства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Виборнова 
Єва Ігорівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5607 А] УДК 343.131.5 

1799. Волошина В. К. Реалізація галузевих та специфічних принципів кримі-
нального процесу у стадії досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза, оператив.-розшук. діяльн." / Волошина Владлена Костянтинівна ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2010-0626 А] УДК 343.131 

1800. Гаргат-Українчук О. М. Презумпції у кримінальному процесі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльність" / Гаргат-
Українчук Ольга Миронівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0095 А] УДК 343.131.7(477) 

1801. Гуріна Д. П. Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес 
та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Гуріна Дарія 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5130 А] УДК 343.85 

1802. Гусєва К. А. Нормативно-правове забезпечення запобігання злочинам 
міліцією України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Гусєва Катерина 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5852 А] 

 УДК 343.9(477) 
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1803. Дащенко О. В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 
неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Дащенко Олена 
Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-5611 А] УДК 343.265.2-053.6 

1804. Доросинська Г. М. Порушення та розслідування кримінальної справи 
щодо депутата місцевої ради : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Доросинська Ганна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — 
К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6334 А] 

 УДК 343.137 
1805. Дрозд В. Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяж-

ких тілесних ушкоджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Дрозд Валентина Георгіївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-5855 А] УДК 343.985:343.615 

1806. Дуда А. В. Обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як 
елемент предмета доказування у кримінальній справі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Дуда Альона Василівна ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-0155 А] УДК 343.121 

1807. Дудка А. В. Особливості проведення слідчих дій за участю осіб з фізич-
ними або психічними вадами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Дудка Андрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5740 А] 

 УДК 343.98](477) 
1808. Завидняк В. І. Особливості розслідування злочинів, вчинених проти 

інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Завидняк Володимир Іванович ; Нац. 
акад. прокуратури України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0175 А] 

 УДК 343.98:343.359](477) 
1809. Квасневська Н. Д. Відповідальність за постановлення суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови в Україні : (кримін.-
прав. та кримінол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / 
Квасневська Наталя Дмитрівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. 
ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2009-5255 А] УДК 343.36:343.85](477) 

1810. Козлюк Л. Г. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, 
який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Козлюк Людмила Григорівна ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-5553 А] УДК 343.93:343.541-053.6 
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1811. Красота О. І. Правове регулювання діяльності спеціальних закладів 
(шкіл) для неповнолітніх правопорушників в Україні (1964—1995 рр.) : 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" / Красота Оксана Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6103 А]
 УДК 343.244-053.6:340.13](477)"1964/1995" 

1812. Кутоманов Д. Є. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому 
провадженні по кримінальних справах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза, оператив.-
розшук. діяльн." / Кутоманов Дмитро Євгенович ; Нац. юрид. акад. України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-6039 А] УДК 343.13:342.72/.73 

1813. Луцик В. В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попе-
реднього судового розгляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Луцик Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Львів. нац. ун-т. ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2009-6044 А] УДК 343.13(477) 

1814. Москаль Д. П. Кримінально-правова характеристика зґвалтування та на-
сильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Москаль Даниіл Петрович ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-5261 А] УДК 343.541 

1815. Мохонько О. О. Реалізація принципу змагальності сторін при засто-
суванні заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Мохонько Олена Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14  
(9 назв). — 100 пр. — [2009-6390 А] УДК 343.125+343.131](477) 

1816. Пазиніч В. І. Правові та організаційні засади розслідування злочинів у 
сфері мобільних телекомунікацій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експер-
тиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Пазиніч Віталій Іванович ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-6470 А] УДК 343.13:621.395.721.5(477) 

1817. Пєтков О. В. Процесуальні основи діяльності начальника слідчого від-
ділу у кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Пєтков Олександр Вікторович ; Класич. приват. ун-т, [Донец. 
юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ 
України]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-6668 А] УДК 343.12.08 

1818. Поджаренко К. Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розсліду-
вання злочинних порушень прав інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналіс-
тика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Поджаренко Катерина Євгенів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчена, [Київ. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 
справ України]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-5179 А] УДК 343.98 
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1819. Прокопенко Н. О. Теоретичні засади і практика дослідження мікро-
скопічних слідів-відображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Прокопенко Надія Олександрівна ; Акад. адвокатури України, 
[Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. 
— 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5106 А] УДК 343.982.3 

1820. Северин О. О. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-пра-
вового характеру, не пов'язаних з позбавленням волі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
виконав. право" / Северин Оксана Олександівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5591 А] УДК 343.242-053.6 

1821. Струць О. А. Законність та обґрунтованість проведення слідчих дій як 
гарантія прав і свобод учасників кримінального судочинства : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-
міналістика ; суд. експертиза, оператив.-розшук. діяльн." / Струць Олена Анатоліїв-
на ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-5709 А] УДК 343.132 

1822. Теремецький В. І. Право особи на апеляційне оскарження вироку та 
процесуальний порядок його реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; 
оператив.-розшук. діяльн." / Теремецький Владислав Іванович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х. : 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-0482 А] УДК 343.131.5(477) 

1823. Фурман Я. В. Основи методики розслідування контрабанди культурних 
цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза , оператив.-розшук. 
діяльн." / Фурман Ярослав Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5716 А] УДК 343.98:343.37 

1824. Чернова А. К. Затримання особи, підозрюваної в скоєнні злочину : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Чернова Альона 
Костянтинівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетров. держ. ун-ту 
внутр. справ МВС України]. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2009-6198 А] УДК 343.985(477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

1825. Дорошева О. М. Правове регулювання імпорту лікарських засобів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. пра-
во, госп.-процес. право" / Дорошева Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон.-
прав. дослідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-5088 А] УДК 346.543:615.2 

1826. Некрасова Т. В. Правове регулювання надання державної допомоги 
суб'єктам господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Некрасова Тетяна 
Валеріївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6117 А] УДК 346.5(477) 

1827. Повар П. О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. пра-
во, госп.-процес. право" / Повар Павло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-5265 А] УДК 346.12:005.416](477) 

1828. Поповська І. П. Правові основи програмного регулювання господар-
ської діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. на-
ук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Поповська Інна Петрівна ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-0397 А] УДК 346.512(477) 

1829. Похиленко І. С. Організаційно-правові форми суб'єктів малого під-
приємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Похиленко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-5105 А] УДК 346.2 

1830. Солодухін Г. Й. Порядок ціноутворення у комунальному господарстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. пра-
во, госп.-процес. право" / Солодухін Геннадій Йосипович ; НАН України, Ін-т екон.-
прав. дослідж. — Донецьк, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-0462 А] УДК 346.61 

1831. Юсупов В. А. Господарсько-правове забезпечення зовнішньоекономіч-
ної політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Юсупов Валерій Андрійович ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5995 А] УДК 346:339.54 

347 Цивільне право 

На ступінь кандидата 

1832. Майкут Х. В. Цивільне право на українських землях за Литовськими 
статутами: історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і 
прав. учень" / Майкут Христина Василівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5571 А] 

 УДК 347:340.15](477+474.5) 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь доктора 

1833. Погрібний С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відно-
син у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Погрібний Сергій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчена. — К., 
2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2009-5178 А] УДК 347.133(477) 

На ступінь кандидата 

1834. Коритко Л. Я. Організаційно-правові засади діяльності суб'єктів госпо-
дарювання Східної Галичини та Буковини в складі Австро-Угорщини : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держа-
ви і права ; історія політ. і прав. учень" / Коритко Лілія Ярославівна ; Львів. держ. ун-т 
внутр. справ. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-0226 А] УДК 347.19(477.83/.86) 

1835. Радченко Л. І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житло-
вого будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Рад-
ченко Лілія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5186 А] УДК 347.122:69.03 

1836. Таш'ян Р. І. Односторонні правочини в цивільному праві : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Таш'ян Роман Іванович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-5712 А] УДК 347.133.22 

1837. Ткалич М. О. Спортивні клуби як учасники цивільних правовідносин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ткалич Максим Оле-
гович ; Одес. нац. юрид. акад., [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0493 А] УДК 347.195 

1838. Утєхін І. Б. Виконання договорів з передачі майна у власність : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Утєхін Ігор Борисович ; НДІ 
приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-5993 А] УДК 347.133.24:347.23 

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

На ступінь кандидата 

1839. Кушнір Л. П. Кредитування сільськогосподарських підприємств комер-
ційними банками України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кушнір Леся Павлівна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж., [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького]. 
— Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-6108 А] УДК 347.278:338.434](477) 

1840. Маєвська А. В. Тягар утримання майна і наслідки його порушення у 
цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. на-
ук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Маєвська Алла Валеріївна ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. 
наук України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-5949 А] УДК 347.23 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

1841. Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господар-
ських товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Кравчук Володимир Миколайович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 
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[Львів. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Х., 2010. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2010-0672 А] УДК 347.471.045(477) 

На ступінь кандидата 

1842. Продаєвич І. С. Припинення зобов'язання неможливістю його виконан-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Продаєвич Ірина 
Сергіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-6294 А] УДК 347.43(477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

1843. Валах В. В. Порівняльно-правова характеристика спадкових правовід-
носин в Україні та зарубіжних країнах (Російській Федерації, Франції, Німеччині, США) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Валах Вікторія Во-
лодимирівна ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-6490 А] УДК 347.65/.68.05(477:(1-87)) 

1844. Малютіна І. П. Родинно-шлюбні взаємини українців у контексті пра-
вової культури (др. пол. XVI—XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Малютіна Ірина Петрівна ; НАН 
України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — 
К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6281 А] 

 УДК 347.62(477)"15/17" 
1845. Саблук С. А. Правове становище дитини в Україні : (теорет.-прав. ас-

пект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Саблук Сергій 
Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6430 А] УДК 347.64(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

1846. Гордін О. Я. Правове регулювання бюджетного відшкодування в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гордін Олександр Яковлевич ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0113 А]
 УДК 347.73:336.22](477) 

1847. Дубоносова А. С. Правове регулювання об'єкта оподаткування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Дубоносова Анастасія Сергіївна ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-5205 А] УДК 347.73:336.221 

1848. Немеш П. Ф. Правова охорона торговельних марок в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Немеш Петро Федорович ; 
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НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Закарпат. держ. ун-т]. — 
К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5509 А] 

 УДК 347.772(477) 
1849. Никитюк М. В. Правові підстави та процедури реєстрації суден на 

території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Никитюк Марія 
Валеріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Одес. нац. юрид. 
акад.]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6540 А]
 УДК 347.791.3(477) 

1850. Селезньова О. М. Систематизація банківського законодавства як шлях 
удосконалення фінансово-правового регулювання банківської діяльності в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Селезньова Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2009-5593 А] УДК 347.734(477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

1851. Сердюк В. В. Правовий статус Верховного Суду України в системі 
судової влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Сердюк Валентин Васильович ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України]. — Х., 2009. — 38 с. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — 
[2009-6131 А] УДК 347.991(477) 

На ступінь кандидата 

1852. Вовк П. В. Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністратив-
ному суді першої інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Вовк Павло 
В'ячеславович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-6211 А] УДК 347.998.85:342.7 

1853. Загородній В. Є. Основні напрями організації роботи районних (міських) 
прокуратур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Загородній Віктор Євстафійо-
вич ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-6025 А] УДК 347.995 

1854. Паскар А. Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функ-
ціональний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Паскар Ауріка Лазорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 16—18. — 100 пр. — 
[2009-5782 А] УДК 347.921 

1855. Руденко М. М. Організаційно-правові аспекти представництва прокура-
турою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій ; прокура-
тура та адвокатура" / Руденко Марина Миколаївна ; Нац. акад. прокуратури України. 
— К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5513 А] 

 УДК 347.998.85:347.963](477) 
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1856. Тихомиров Д. О. Юридична діяльність в англо-американській правовій 
сім'ї : (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" / Тихомиров Денис Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5398 А] УДК 347.96 

1857. Трач О. М. Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в 
цивільному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Трач Оксана Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-5625 А] УДК 347.956(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

1858. Галаван З. С. Особливості правового регулювання праці слідчих ОВС як 
суб'єктів трудового права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Галаван Зіновій Сте-
панович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ 
М-ва внутр. справ України]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-5648 А] УДК 349.22(477) 

1859. Гордеюк А. О. Преміювання працівників у системі оплати праці : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; 
право соц. забезп." / Гордеюк Алла Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6497 А] УДК 349.2:331.225.3 

1860. Джепа Ю. А. Юридичні гарантії права на працю при припиненні трудо-
вих правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Джепа Юлія Артурівна ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 
України]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-5654 А] УДК 349.22 

1861. Москалик Н. Г. Правове регулювання строкових трудових відносин в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Москалик Наталія Григорівна ; Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-0337 А] УДК 349.22(477) 

1862. Огієнко І. В. Особливості реалізації права на працю в органах внут-
рішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Огієнко Інна Віталіївна ; Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ 
ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0356 А] УДК 349.2:351.741](477) 

1863. Рудницька О. П. Правове регулювання гарантійних виплат у трудовому 
праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Рудницька Ольга Павлівна ; Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-0428 A] УДК 349.2(477) 
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1864. Селезень С. В. Особливості припинення трудового договору за п. 2 ст. 41 
Кодексу законів про працю України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Селезень Світлана 
Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-6550 А] УДК 349.22:331.106](477) 

1865. Швидкій І. І. Особливості правового регулювання працівників ДАІ як 
суб'єктів трудових правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Швидкій Ігор 
Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ 
України М-ва внутр. справ України]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-5719 А] УДК 349.22:351.811 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

1866. Богославець С. В. Недержавне пенсійне забезпечення як один із напря-
мів реалізації соціальної функції держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Богославець 
Сергій Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). 
— 100 пр. — [2009-6486 А] УДК 349.3:368.914 

1867. Коробенко Н. П. Пенсійне забезпечення по інвалідності в солідарній 
пенсійній системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. на-
ук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Коробенко Наталія Петрівна ; 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, [Акад. праці і соц. відносин 
Федер. профспілок України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-0670 А] УДК 349.3:364.35-646.2-056.24 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

1868. Настечко К. О. Оформлення прав на земельні ділянки: правові та орга-
нізаційні питання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Настечко 
Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0347 А] 

 УДК 349.412.22(477) 
1869. Санніков Д. В. Правовий режим земельних ділянок для садівництва гро-

мадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Санніков Дмитро 
Валерійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5976 А] УДК 349.412.4 

1870. Сільнова А. О. Організаційно-правові засади проведення науково-дос-
лідної роботи в аграрному секторі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Сільнова Анна Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5381 А]
 УДК 349.42:001.89 
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349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 
Екологічне право 

На ступінь доктора 

1871. Краснова М. В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодав-
ством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Краснова 
Марія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 34 с. — 
Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2010-0674 А] УДК 349.6(477) 

На ступінь кандидата 

1872. Власенко Ю. Л. Оптимізація законодавства України у сфері забезпечен-
ня екологічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / 
Власенко Юлія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0621 А] УДК 349.6(477) 

1873. Мендик Л. В. Відповідальність за порушення лісового законодавства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Мендик Людмила 
Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5573 А] 

 УДК 349.6:630*1](477) 
1874. Нечипорук Л. Д. Еколого-правове регулювання раціонального викорис-

тання об'єктів тваринного світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. пра-
во" / Нечипорук Любов Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5575 А]
 УДК 349.6(477) 

1875. Сушик О. В. Правові засади забезпечення радіаційної безпеки за законо-
давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Сушик 
Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0477 А] УДК 349.6(477) 

1876. Томин О. О. Правове регулювання мисливства та полювання в Україні : 
(на матеріалах Карпат. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. 
право" / Томин Олександра Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5624 А]
 УДК 349.6:639.1](477) 

1877. Шеховцов В. В. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. пра-
во ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Шеховцов Володимир Воло-
димирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6704 А] УДК 349.6 

1878. Шмигова О. М. Правове регулювання рекреаційного природокористу-
вання в Україні та інших державах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. 
право" / Шмигова Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-0577 А] УДК 349.6(100) 
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1879. Яремак З. В. Правове регулювання ведення державних кадастрів при-
родних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Яремак 
Зоряна Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
Примірник деф. текст на с. 8, 10, 11, 13 не надрукований. — 100 пр. — [2009-5639 А]
 УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 

1880. Демедишина Н. І. Розвиток комунікативної компетентності державних 
службовців засобами модульної технології навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Демедишина 
Наталія Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5938 А] 

 УДК 35.088.6:378.147 
1881. Леміш Н. О. Організація діловодства в органах державної влади Чер-

нігівської губернії (1802—1856 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Леміш Наталія Олександ-
рівна ; Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознав. — К., 
2009. — 17 с. — Бібліогр.: 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5766 А] 

 УДК 35.077.1(477.51)"1802/1856" 
1882. Москаленко С. О. Громадські організації як суб'єкти формування та 

реалізації соціальної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Москаленко 
Світлана Олексіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5958 А] 

 УДК 35.072:[316.334.3:061.2] 
1883. Рацюк О. О. Засоби забезпечення принципу політичної нейтральності у 

професійній діяльності державних службовців : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Рацюк Олена 
Олександрівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-5023 А] УДК 35.085 

1884. Харченко О. А. Реформування системи професійного навчання держав-
них службовців в Україні в контексті досвіду країн Східної Європи та пострадянсько-
го простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.03 "Держ. служба" / Харченко Олег Анатолійович ; Дніпропетров. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5066 А] 

 УДК 35.088.6(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

1885. Заросило В. О. Адміністративно-правове забезпечення участі працівни-
ків органів внутрішніх справ України у міжнародній миротворчій діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
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фін. право ; інформ. право" / Заросило Володимир Олексійович ; Держ. НДІ М-ва 
внутр. справ України, [Акад. упр. МВС]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38. 
— 100 пр. — [2009-5308 А] УДК 351.74:341.238](477) 

1886. Молодцов О. В. Сітьова парадигма територіального розвитку: сутність, 
логіка впровадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Молодцов Олександр Володи-
мирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — 100 пр. — [2010-0334 А] УДК 352.071 

На ступінь кандидата 

1887. Ветрогон О. А. Підвищення точності результатів експертизи швидкості 
при дорожньо-транспортній пригоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Ветрогон Олек-
сандр Анатолійович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Севастоп. нац. техн. ун-т]. — 
Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5813 А]
 УДК 351.811.123.2 

1888. Голоха Л. Ф. Модернізація державного управління бібліотечною спра-
вою в Україні: теоретико-методологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Го-
лоха Любов Федорівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5850 А] УДК 351.85:02](477) 

1889. Гончарова Т. А. Механізми державного антикризового управління в ре-
гіонах на основі інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гончарова Тетяна 
Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-5168 А] 

 УДК 351.82:[330.341.1:338.124.4 
1890. Григорук С. С. Формування механізму управління економічною безпе-

кою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Григорук Сергій Станіславович ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — 
[2009-5728 А] УДК 351.863(477) 

1891. Дикий А. П. Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпе-
чення економічної безпеки підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Дикий Анатолій Петро-
вич ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-6260 А] 

 УДК 351.863+657.221](477) 
1892. Дорошева А. О. Самоврядування в приморських містах Півдня України 

у другій половині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Дорошева Антоніна Олександрівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5307 А] УДК 352.07(477.72/.74-25)18" 

1893. Кальченко В. М. Державне регулювання електроенергетичної галузі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кальченко Валерій Миколайович ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-5613 А] УДК 351.824.11 
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1894. Караков С. В. Державне управління інноваційною діяльністю в про-
мисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Караков Сергій Володимирович ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2009-5208 А] УДК 351.824:330.341](477) 

1895. Катеринчук І. П. Організаційно-правові засади співробітництва України 
та Європейського Союзу в правоохоронній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Катеринчук Іван Петрович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. ун-т 
держ. податк. служби України]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-0205 А] УДК 351.74(477+4) 

1896. Коваленко К. В. Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств 
в умовах регіонального господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Катерина 
Володимирівна ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-5312 А] УДК 351.863:631.11](477) 

1897. Коршунова Г. С. Механізм державного регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності: методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Коршунова 
Ганна Степанівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6175 А] УДК 351.82:339.9](477) 

1898. Крук В. Ю. Механізми реалізації державної екологічної політики в 
аспекті охорони довкілля на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Крук 
В'ячеслав Юлійович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-5874 А] УДК 353.9:574 

1899. Кулакова Є. В. Господарська компетенція обласних рад та обласних 
державних адміністрацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Кулакова Єлизавета Валеріївна ; 
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6106 А] 

 УДК 352:346.23](477) 
1900. Левицький Р. Й. Розвиток системи державного регулювання інвести-

ційної діяльності малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр.: [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Левицький Роберт 
Йосипович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Акад. муніцип. 
упр.]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5565 А]
 УДК 351.82:334 

1901. Лиска О. Г. Територіальна громада як суб'єкт місцевого самоврядуван-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. 
самоврядування" / Лиска Олексій Григорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президен-
тові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-5619 А] УДК 352.07 

1902. Матійко С. А. Державне регулювання розвитку транспортної системи 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
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25.00.02 "Механізми держ. упр." / Матійко Сергій Анатолійович ; Акад. муніцип. 
упр. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6113 А]
 УДК 354:656.078](477) 

1903. Мягкова О. В. Державне антикризове регулювання розвитку машинобу-
дування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мягкова Ольга Валеріївна ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5227 А] УДК 351.824.1:621 

1904. Пожидаєв Г. П. Адміністративно-правові засади протидії організованій 
транснаціональній злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пожидаєв 
Геннадій Павлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5180 А] 

 УДК 351.863(477) 
1905. Пушкарь І. В. Механізми державного регулювання розвитку агропромис-

лового комплексу на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пушкарь Ірина 
Володимирівна ; Акад. муніцип. упр., [Рада по вивч. продуктив. сил України НАН 
України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-6124 А] УДК 351:338.432 

1906. Пшенична Л. В. Державне сприяння адаптації системи вищої освіти в 
Україні до вимог Болонського процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пшенична Любов 
Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-5269 А] УДК 351.851:37.014.25(4)](477) 

1907. Романцов О. В. Інститут військових губернаторів у системі російського 
територіального управління Правобережною Україною (кінець ХVIII — перша тре-
тина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Романцов Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т 
історії України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 110 пр. — [2009-6186 А]
 УДК 352.075(477.4)"17/18" 

1908. Рябко І. В. Механізми взаємодії держави та церкви в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Рябко Ігор Володимирович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5588 А] 

 УДК 351.857(477) 
1909. Самойленко Л. Я. Розвиток місцевого самоврядування як чинник воле-

виявлення та самоорганізації населення у громадянському супільстві : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самовряду-
вання" / Самойленко Лариса Яківна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
України, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2010. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0437 A] УДК 352.07 

1910. Сторожук І. П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцево-
го управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Сторожук Ірина 
Петрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Хмельниц. ун-т упр. та пра-
ва]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0472 А]
 УДК 351/354(477) 
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1911. Стригун В. О. Організаційні механізми забезпечення переходу до 
інноваційного державного управління науково-технічною діяльністю : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Стригун Віталій Олексійович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5393 А] УДК 352/354 

1912. Тихомирова Т. О. Реалізація державної політики охорони здоров'я в 
системі МВС України: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Тихомирова Тетяна Олегівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ 
України, [Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0489 А] УДК 351.773:351.74](477) 

1913. Троянський О. А. Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності пра-
воохоронних органів України : (організац.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Троянський Олександр Анатолійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ 
України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5399 А] УДК 351.741.078.18(477) 

1914. Тягушева О. Г. Розвиток механізмів державно-громадського управління 
регіональною системою освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тягушева Олена Георгіївна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-5626 А] УДК 351.851(477) 

1915. Чулаков П. І. Державне регулювання розвитку легкої промисловості в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чулаков Петро Ігорович ; Акад. муніцип. упр. — 
К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5429 А]
 УДК 351.824.1(477) 

1916. Шестак І. М. Державне управління сферою промислової власності Ук-
раїни в умовах її членства у Світовій організації торгівлі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шес-
так Іван Михайлович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5634 А]
 УДК 354:330.342.146](477) 

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

На ступінь доктора 

1917. Райко В. В. Теоретичні і методичні засади формування правової культу-
ри офіцерського складу державної прикордонної служби України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Райко Валерій Вікторович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю-
ка, [Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. 
прикордон. служба України]. — Тернопіль, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — [2009-5373 А] УДК 356.13:340.132.6 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

1918. Кійко В. І. Військова справа у Галицькому та Волинському князівствах 
ХІ—ХІV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. 



   

 
70 

історія" / Кійко Валерій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5311 А] 

 УДК 355.1(477.83/.86)"10/13" 
1919. Рибченко Л. В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території 

Лівобережної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Рибченко Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-0418 A] УДК 355.27(477.5)"1943" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 

1920. Олієвська М. Г. Формування та розвиток національної системи со-
ціального страхування найманих працівників : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 
політика" / Олієвська Мирослава Григорівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5263 А] 

 УДК 364.3:331.105.2-057.16 
1921. Слюсаренко К. В. Страхування від нещасних випадків на виробництві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Слюсаренко Катерина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-5113 А] УДК 364.322 

1922. Шевченко О. С. Пенсійне забезпечення як складова інституту соціально-
го захисту населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Шевченко Ольга Степанівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5237 А] УДК 364-266 

368 Страхування 

На ступінь доктора 

1923. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та 
шляхи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гаманкова Ольга Олексіївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 33 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (47 назв). — 100 пр. — [2010-0094 А] 

 УДК 368.01(477) 

На ступінь кандидата 

1924. Кравець А. В. Становлення та перспективи розвитку кептивного страху-
вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кравець Анна Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2009-6102 А] УДК 368(477) 

1925. Опрятна О. С. Медичне страхування працівників підприємств в дискурсі 
інституціонального підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. на-
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ук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Опрятна Оксана Сергіївна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-5577 А] УДК 368.013:61 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 

1926. Вовк В. М. Педагогічні основи наступності фізичного виховання уч-
нівської і студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Вовк Віктор Михайлович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — [2009-5289 А] УДК 37.015.31:796 

1927. Діденко О. В. Теоретико-методичні засади формування здатності до про-
фесійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-
тодика проф. освіти" / Діденко Олександр Васильович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницько-
го, Держ. прикордон. служба України]. — Луганськ, 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 100 пр. — [2009-5853 А] УДК 37.03:355.23(477) 

На ступінь кандидата 

1928. Аніщенко А. П. Педагогічні умови соціалізації старшокласників у 
територіальній громаді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Аніщенко Алла Петрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Харків. держ. акад. культури, М-во культури і туризму України]. — 
Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-0011 А] УДК 37.013.42 

1929. Ватковська М. Г. Самореалізація особистості в освітньому просторі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філосо-
фія освіти" / Ватковська Марина Григорівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Одеса, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0070 А] УДК 37.013.73 

1930. Грицкова Ю. В. Проблема формування педагогічної культури батьків у 
вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-
дагогіки" / Грицкова Юлія Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5050 А] 

 УДК 37.018.1(477)"19" 
1931. Гуменюк С. В. Виховання гуманітарних якостей учнів основної школи у 

процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гуменюк Сергій Васильо-
вич ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5322 А] 

 УДК 37.015.31:796 
1932. Жогно Ю. П. Психологічні особливості емоційного вигорання педаго-

гів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. 
та вік. психологія" / Жогно Юрій Петрович ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-5658 А] УДК 37.015.3:159.942 
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1933. Зверева М. А. Професійна соціалізація учнів середніх загальноосвітніх 
шкіл Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Зверева Марина Анатоліївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-0182 А] УДК 37.013.42 

1934. Кушнір О. О. Методика формування у майбутніх пілотів професійно 
важливих якостей у процесі тренажерної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кушнір 
Ольга Олександрівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Держ. льот. акад. України]. — Х., 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5762 А] 

 УДК 37.013.77:629.7.072 
1935. Лещенко О. Г. Соціально-педагогічні умови формування відповідаль-

ного ставлення до батьківства у молодого подружжя : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Лещенко Олена Ген-
надіївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Луганськ, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0274 А]
 УДК 37.013.42:316.356.2 

1936. Михайлова І. В. Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в 
ранньому юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Михайлова Ірина Василівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-0325 А] УДК 37.015.3:159.923.2 

1937. Окушко Т. К. Соціально-педагогічні умови корекції девіантної пове-
дінки підлідків у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Окушко Тетяна 
Костянтинівна ; Ін-т пробл. виховання, Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5354 А] 

 УДК 37.013.42:316.624]-053.6 
1938. Платаш Л. Б. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича 

(1856—1930 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Платаш Лариса Броніславівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-
Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-5101 А]
 УДК 929Попович+37(477.85)(092) 

1939. Рум'янцева К. Є. Підготовка майбутніх економістів до розв'язання твор-
чих фахових завдань засобами моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Рум'янцева 
Катерина Євгеніївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Він-
ниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5187 А]
 УДК 37.015.31:33 

1940. Скоморовська І. А. Педагогічні засади роботи бібліотек з учнівською 
молоддю в Західній Україні (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Скомо-
ровська Ірина Анатоліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-
Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5112 А]
 УДК 37.011:021.2](477.8)"1919/1939" 

1941. Тютюнник О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілак-
тики наркотичної залежності серед старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Тютюнник Ольга 
Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 
100 пр. — [2010-0511 А] УДК 37.013.42:613.83 

1942. Філіпчук Н. О. Підготовка майбутніх фахівців з музичного мистецтва у 
навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Філіпчук Наталія Олександрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-5114 А] УДК 37.015.31:78](477.8)"19" 

1943. Хоптяна О. В. Правове виховання учнів 5—6 класів у навчально-вихов-
ному процесі шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Хоптяна Олена Воло-
димирівна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5420 А] УДК 37.018.32 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь доктора 

1944. Гризун Л. Е. Дидактичні основи проектування модульної структури 
навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Гризун Людмила Едуардівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Х., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (39 назв). — 100 пр. — [2009-6015 А]
 УДК 37.091.313 

На ступінь кандидата 

1945. Гончарова О. В. Проблема формування дисциплінованості учнів у віт-
чизняній педагогічній думці 20—70-х рр. ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Гончарова Оксана Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5935 А] 

 УДК 37.091.5(477)"19" 
1946. Калита Н. І. Виховний ідеал у педагогічній спадщині Костянтина Ушин-

ського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Калита Наталія Іванівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-5550 А] УДК 37.091.4(092) 

1947. Качур Б. М. Організаційно-педагогічні умови управління науково-мето-
дичною роботою з учителями в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Качур Борис 
Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" АПН України. — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6030 А] 

 УДК 37.091.12:005.963 
1948. Кіржнер С. Е. Навчання майбутніх юристів усного професійно спрямо-

ваного англійського монологічного мовлення з використанням автентичної відеофо-
нограми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Тео-
рія та методика навчання: герман. мови" / Кіржнер Світлана Естланівна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-5615 А] УДК 37.091.33-028.17:[811.111'276.6:34 
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1949. Кулик І. О. Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній істо-
ріографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Кулик Ірина Олександрівна ; Полтав. держ. пед. 
ун-т ім. В. Г. Короленка, [Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Полтава, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5056 А] 

 УДК 37.091.4(477)(092) 
1950. Федчишин Н. О. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її 

вплив на розвиток вітчизняної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Федчишин Надія 
Орестівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. 
— Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-5060 А] УДК 37.091.4(430)(092) 

1951. Шарата Н. Г. Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька діяльність 
М. М. Аркаса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шарата Наталія Григорівна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Південнослов'ян. ін-т Київ. 
славіст. ун-ту]. — Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-5075 А] УДК 37.091.4(477)(092) 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

1952. Кузьменко В. В. Теоретичні і методичні засади формування в учнів нау-
кової картини світу в історії розвитку шкільної освіти (ХХ століття) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Кузьменко Василь Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-
мира Гнатюка, [Херсон. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 32—40. — 100 пр. — [2009-5325 А] УДК 373.01.015.31:140.8]"19" 

На ступінь кандидата 

1953. Горбатюк О. В. Науково-методична спадщина Миколи Лисенка : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Горбатюк Оксана Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Кам'янець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-0637 А] УДК 373.016:94(477)(092) 

1954. Литньова Т. В. Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті 
розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ — початок 
ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Литньова Тамара Вікторівна ; Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-6111 А] УДК 373.091.3:81'243]"19/20" 

1955. Малінка О. О. Педагогічні умови розвитку мотивації до вивчення інозем-
них мов у студентів освітніх закладів культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Малінка Олена 
Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0688 А] УДК 373.016:811'243 

1956. Мегем О. М. Становлення і розвиток шкільної біологічної освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах України (1940—2000 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
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ня" / Мегем Олеся Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Глухів. нац. 
пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-5667 А] УДК 373.015.016:57](477)"1940/2000" 

1957. Шилова Л. І. Формування логічної культури учнів основної школи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 
навчання" / Шилова Любов Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Республік. вищ. 
навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта)]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5120 А] УДК 373.015.311 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

1958. Янко О. В. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи 
сучасного дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : [спец.] 13.00.06. "Теорія і методика упр. освітою" / Янко Олена 
Вікторівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5996 А] 

 УДК 373.2.091.12:005.962.131 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

1959. Груша Л. О. Педагогічні умови виховання емоційної культури дітей мо-
лодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Груша Ляля Олександрівна ; Акад. 
пед. наук України, [Ін-т пробл. виховання АПН України]. — К., 2009. — 24 с. : іл., 
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373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 
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Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
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2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16— 18 (29 назв). — 100 пр. — [2009-5194 А] 

 УДК 373.5.016:51 
1971. Хорунжа Л. А. Формування інтелектуальної мобільності старшокласни-

ків у навчальному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Хорунжа Лариса 
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На ступінь доктора 
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На ступінь кандидата 
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На ступінь кандидата 
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13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бойчук Ірина Дмитрівна ; Житомир. держ. 
ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 
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Іванівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 
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100 пр. — [2010-0609 А] УДК 378.016:811.161.2 
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у педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
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педагогіки" / Дудник Юрій Павлович ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. 
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ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Карплюк 
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чання" / Павленко Максим Петрович ; Укр. інж.-пед. акад., [Бердян. держ. пед. ун-т]. 
— Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5781 А]
 УДК 378.147:004.9 

2020. Павлюк Р. О. Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до 
творення віртуальної педагогічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Павлюк Роман 
Олександрович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Полтав. 
держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5356 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

2021. Палачаніна І. С. Формування інтересу до фізики у студентів вищих нав-
чальних закладів морських технічних профілів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Палачаніна 
Ірина Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Чернігів. 
держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Кіровоград, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-5670 А] УДК 378.147:53 

2022. Пастухова Ю. А. Художньо-естетичне виховання студентської молоді в 
цілісному педагогічному процесі університету : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Пастухова 
Юлія Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5467 А] 

 УДК 378.4.036 
2023. Поплавська С. Д. Формування готовності студентів медичних коледжів до 

комунікативної взаємодії у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / По-
плавська Світлана Дмитрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-6123 А]
 УДК 378.147 

2024. Проценко О. Б. Система післядипломної педагогічної освіти в Греції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Проценко Олена Борисівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-5019 А] УДК 378.046-021.68(495) 

2025. Прядко О. М. Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педа-
гогів-музикантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Прядко Олена Михайлівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 
2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-5020 А] 

 УДК 378.147:784 
2026. Пусепліна Н. М. Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах засобами музейно-педагогічної діяльності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методи-
ка проф. освіти" / Пусепліна Наталія Миколаївна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 
100 пр. — [2009-5703 А] УДК 378.011.3-051:37.015.31 

2027. Пушкар Л. В. Методичні засади формування музичних компетенцій сту-
дентів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Пушкар Лариса Вікто-
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рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макарен-
ка]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5586 А]
 УДК 378.011.3-051:78 

2028. Романенко Н. А. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до професій-
ної діяльності в умовах інноваційного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Романен-
ко Наталя Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-0425 A] УДК 378.147:005 

2029. Романишин М. Я. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабі-
літації до роботи із спортсменами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Романишин Микола 
Ярославович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Приват. вищ. навч. закл. 
"Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука". — Жиромир, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6185 А] 

 УДК 378.015.31:796.071 
2030. Русіна Н. Г. Методика навчання студентів курсового та дипломного про-

ектування із землевпорядних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Русіна Неля 
Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-5379 А] 

 УДК 378.147.091.33-027.22 
2031. Самохвал О. О. Формування професійних якостей майбутніх менедже-

рів митної служби у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Самохвал 
Олеся Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 
Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-5230 А] УДК 378.015.31:[005:336.24.08 

2032. Саргсян А. Л. Реформування системи вищої освіти Великобританії в 
кінці ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Саргсян Асмик 
Людвиговна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5380 А] УДК 378.014.5(410)"19/20" 

2033. Тимчук І. М. Педагогічні умови гуманізації навчання майбутніх екологів 
у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тимчук Інна Миколаївна ; 
Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 
М-во аграр. політики України]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-0488 А] УДК 378.147:504 

2034. Турянська В. Е. Психологічна культура як чинник успішності профе-
сійної діяльності майбутнього інженера-педагога : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.03 "Психологія праці, інж. психологія" / 
Турянська Вікторія Едуардівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 130 пр. — [2009-5831 А] УДК 378.046 

2035. Федієнко В. В. Моделі кваліметрії і порівняння рівнів навчальних досяг-
нень студентів у різних оціночних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Федієнко Василь Віталійович ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Кіровоград. соц.-пед. ін-т "Пед. акад."]. 
— Х., 2009. — 25 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-5040 А] УДК 378.091.26 
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2036. Фещук Ю. В. Методика розвитку просторового мислення майбутніх 
учителів технологій засобами комп'ютерної графіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Фещук 
Юрій Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Рівнен. 
держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2009-5913 А] УДК 378.015.311:[159.955:004.92] 

2037. Фурдуй С. Б. Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у 
вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Фурдуй Світлана Борисівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6312 А] 

 УДК 378.011.3-056.45:316.614 
2038. Хрипунова А. Л. Формування екологічної компетентності майбутніх ін-

женерів-фахівців цивільного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Хрипунова Аліна 
Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5067 А] УДК 378.147:502 

2039. Чорна Л. В. Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців 
туристичної галузі в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чорна Любов Ва-
силівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — Полтава, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-5630 А] УДК 378.6:338.48](73) 

2040. Шакун Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів природничо-
математичних дисциплін до моніторингу навчальних досягнень учнів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Шакун Наталія Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 
— Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-5631 А] УДК 378.011.3-051:5 

2041. Шусть В. В. Формування професійної відповідальності майбутніх спе-
ціалістів у вищому аграрному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шусть 
Василь Володимирович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, Кабінет Міністрів України]. — К., 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6159 А] 

 УДК 378.4:631 
2042. Яковенко-Глушенкова Є. В. Підготовка майбутніх учителів-філологів 

до формування культури поведінки молодших школярів у поліетнічному середови-
щі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
і методика проф. освіти" / Яковенко-Глушенкова Єлизавета Валентинівна ; Ін-т вищ. 
освіти Акад. пед. наук України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-5240 А] УДК 378.011.3-051.015.311 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь кандидата 

2043. Дмитрук І. Ф. Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця XIX — 
початку XXI ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
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07.00.05 "Етнологія" / Дмитрук Ірина Федорівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-5822 А] УДК 39(477.83/.86)"18/20" 

2044. Подоляка Т. А. Народознавча діяльність Зенона Кузелі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Подоляка Тама-
ра Анатоліївна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. — Львів, 2009. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5012 А] УДК 39(477)(092)"19" 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу. Церемоніал 

На ступінь кандидата 

2045. Соболєва О. В. Весільна обрядованість кримських татар у другій поло-
вині ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Соболєва Олена Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5034 А] УДК 392.51(477.75)(=512.19)"19/20" 

2046. Якиминська Л. В. Актуалізація селянських та козацьких архетипів у 
світоглядних уявленнях українців Степового Побужжя (друга половина ХІХ — по-
чаток ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.05 "Етнологія" / Якиминська Любов Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5638 А] УДК 392(477.7)"18/20" 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 
Екологія 

На ступінь доктора 

2047. Пашенцев О. І. Науково-методичні засади економічного забезпечення 
превентивного захисту навколишнього природного середовища : (на прикл. Причорномор. 
екон. р-ну) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Еко-
номіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Пашенцев Олек-
сандр Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 28—33 
(60 назв). — 110 пр. — [2009-5783 А] УДК 502.17 

На ступінь кандидата 

2048. Гураль Р. І. Прісноводні малакокомплекси басейну верхів'я Дністра: 
структура, вплив природних і антропогенних чинників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гураль Роман Іванович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Держ. природознав. музей НАН України]. 
— Чернівці, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-0133 А] УДК 502.51:[594.1+594.3](282.247.314) 

2049. Ласло О. О. Соціальні та екологічні особливості стану аґроекосистем : 
(на прикл. Полтав. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ласло Оксана Олександрівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
агроекології, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аргар. політики України]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5328 А] 

 УДК 504.3:631.11](477.53) 
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2050. Лялюк-Вітер Г. Д. Екологічна роль природно-заповідних територій на 
північному мегасхилі Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Лялюк-Вітер Галина 
Дмитрівна ; Нац. лісотехн. ун-т України, [Укр. НДІ гір. лісівництва ім. П. С. Пастер-
нака Держ. комітету ліс. госп-ва України НАН України]. — Львів, 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-5220 А] 

 УДК 502.211(477-751.2)(292.452) 
2051. Марченковська О. О. Вплив локально-катастрофічних сукцесій на еко-

лого-біохімічні особливості амфібій в умовах степового Придніпров'я : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Марчен-
ковська Олександра Олексіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 
(60 назв). — 100 пр. — [2009-5152 А] УДК 502.51(282):504.2:597.6/.9](477.63) 

2052. Новак У. П. Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення 
деревообробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-
довища" / Новак Уляна Павлівна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5350 А] 

 УДК 504.5:[330.322:674] 
2053. Сищикова О. В. Екологічні особливості різноманіття угруповань стреп-

томіцетів в техногенних едафотопах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Сищикова Оксана Віталіївна ; Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т агроекології, [Криворіз. ботан. сад НАН України]. — К., 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (30 назв). — 100 пр. — [2009-5980 А]
 УДК 502.174:631.461:581.5 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

2054. Лучко В. С. Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали 
асоціативних кілець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Лучко Вікторія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-5620 А] УДК 512.544 

2055. Полякова Л. Ю. Гомології моноїдів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Полякова 
Людмила Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-5674 А] УДК 512.664 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

2056. Росоха С. В. Комп'ютерно-геометричні моделі роторно-планетарних тро-
хоїдних гідромашин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Росоха Сергій Володимирович ; М-во 
аргар. політики України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Ін-т цивіл. захисту 
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України М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Мелітопіль, 2009. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 34—36 (31 назва). — 100 пр. — [2009-5377 А] УДК 514.18 

На ступінь кандидата 

2057. Круглов В. В. Параболічні та сідлові шарування та розподілення на 
тривимірних многовидах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія і топологія" / Круглов Володимир Володимиро-
вич ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-6275 А] УДК 514.763.2 

2058. Муквич М. М. Конструювання поверхонь технічних форм у системі 
супровідного тригранника напрямної кривої : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Муквич 
Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 19 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-5777 А] УДК 514.18 

2059. Саєнко С. Ю. Геометричне моделювання рефлекторів ІЧ-апаратів хар-
чової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Саєнко Сергій Юрійович ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт., [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — К., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5793 А] УДК 514.8:664 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

2060. Волчков В. В. Рівняння згортки на симетричних просторах і їх застосу-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Волчков Віталій Володимирович ; НАН України, Ін-т математики, [Донец. 
нац. ун-т]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (30 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-0627 А] УДК 517.444 

2061. Джалладова І. А. Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напів-
марковськими коефіцієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Джалладова Ірада 
Агаверді-Кизи ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (42 назви). — 
100 пр. — [2009-5303 А] УДК 517.9 

На ступінь кандидата 

2062. Гоцуленко В. В. Моделювання субоптимальних керувань для системи 
Бенара в циліндрично перфорованій області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Гоцу-
ленко Володимир Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна М-ва трансп. та зв'язку 
України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 
100 пр. — [2009-5409 А] УДК 517.977.5 

2063. Логачова О. М. Питання розв'язності та поведінки розв'язку задачі Ней-
мана для квазілінійних параболічних рівнянь з абсорбцією в областях з некомпакт-
ними границями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Логачова Ольга Михайлівна ; НАН України, 
Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2009. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6689 А] УДК 517.9 
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2064. Федусь У. М. Коефіцієнтні обернені задачі для лінійних та квазілінійних 
параболічних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Федусь Уляна Михайлівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-5832 А] УДК 517.95 

2065. Харьков В. М. Асимптотичні зображення розв'язків суттєво нелінійних 
диференціальних та різницевих рівнянь другого порядку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Харьков 
Віталій Михайлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 10—12 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5517 А] УДК 517.925 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

2066. Радченко С. Г. Стійке оцінювання статистичних моделей технічних сис-
тем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Радченко Станіслав Григорович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (56 назв). 
— 100 пр. — [2009-6674 А] УДК 519.233.5 

На ступінь кандидата 

2067. Лундгрен М. О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансо-
вими інвестиціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Лундгрен Марина Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6043 А] УДК 519.21 

2068. Маловічко Т. В. Властивості стохастичних потоків, що відповідають 
рівнянням зі взаємодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Маловічко Тетяна 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-5665 А] УДК 519.21 

2069. Перестюк М. М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та 
равномірна збіжність їх вейвлет розкладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Перес-
тюк Марія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6061 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

2070. Малик І. В. Стійкість стохастичних динамічних систем з післядією нейт-
рального типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Малик Ігор Володимирович ; 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-5336 А] УДК 519.622 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

2071. Головатий А. І. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних 
давачів кутової швидкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 



   

 
90 

[спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Головатий Андрій 
Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5046 А] УДК 519.711:621.3.092.5-55 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь кандидата 

2072. Білошицький О. В. Система моделей управління фінансовою стабіль-
ністю страхової компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Білошиць-
кий Олексій Володимирович ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. 
наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2010-0037 А] УДК 519.868:368.81 

2073. Коцьо О. Я. Моделювання споживання домогосподарств за умов не-
визначеності інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Коцьо Ольга 
Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5319 А] 

 УДК 519.86:330.567.28](477) 
2074. Притула Н. М. Математичне моделювання та чисельний аналіз режимів 

роботи газотранспортної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Притула Назар 
Мирославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача НАН України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-5016 А] УДК 519.86:622.961 

2075. Русин Р. С. Моделювання динаміки формування фінансових ресурсів банків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-
ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Русин Роман Семенович ; Хмельниц. 
нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмельницький, 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5378 А] 

 УДК 519.86:336.71 
2076. Чан Ван Мінь. Математична модель і алгоритм оптимізації головних еле-

ментів пасажирського порома : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Чан Ван Мінь ; Нац. ун-т 
кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 55 пр. — [2009-5915 А] УДК 519.87:629.563.82.01 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь доктора 

2077. Іскра К. Довгоперіодичні та короткоперіодичні варіації інтенсивності та 
анізотропії космічних променів на основі експериментальних даних і теоретичного 
моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Кшиштоф Іскра ; НАН України, 



   

 
91

Голов. астрон. обсерваторія, [Ін-т математики і фізики Академії Подляска]. — К., 
2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—37 (112 назв). — 100 пр. — [2009-5882 А] 

 УДК 523.62 
2078. Стеглік М. Перенос заряджених частинок високих енергій у турбулент-

них магнітних полях геліосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Стеглік Мілан ; 
НАН України, Голов. астроном. обсерваторія, [Ін-т експерим. фізики Словац. акад. 
наук]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—37 (166 назв). — 100 пр. — 
[2009-5983 А] УДК 523.98 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь доктора 

2079. Петрова С. А. Фізика спостережуваних особливостей радіовипроміню-
вання пульсарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Петрова Світлана Анатоліївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін.-т НАН України]. — Х., 2009. — 32 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2009-6182 А] УДК 524.354.4 

На ступінь кандидата 

2080. Кулініч Ю. А. Великомасштабна структура в моделях Всесвіту з темною 
енергією: формування сферичних неоднорідностей густини темної матерії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, 
радіоастрономія" / Кулініч Юрій Анатолійович ; НАН України, Голов. астрон. об-
серваторія, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—23 (41 назва). — 100 пр. — [2009-5879 А] УДК 524.8 

2081. Мальченко С. Л. Популяція Ве зірок в молодих розсіяних зоряних скупчен-
нях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астро-
фізика, радіоастрономія" / Мальченко Світлана Леонідівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0302 А] УДК 524.31:524.45 

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 
Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 

2082. Пересадько В. А. Наукові основи регіонального еколого-природоохорон-
ного картографування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 
спец. 11.00.12 "Геогр. картографія" / Пересадько Віліна Анатоліївна ; НАН України, 
Ін-т географії, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—37 (79 назв). — 100 пр. — [2009-6181 А] УДК 528.94:504](477.54) 

На ступінь кандидата 

2083. Слободян В. О. Метод автоматичної класифікації типів забруднень мор-
ських акваторій за їх формою на багатоканальних космічних знімках : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 
дослідж." / Слободян Віра Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсько-
го "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-5595 А] УДК 528.854:551.46 
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53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь доктора 

2084. Пилюк І. В. Мікроскопічний опис критичної поведінки тривимірних ізин-
гоподібних систем з використанням негаусових розподілів флуктуацій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Пилюк Ігор Васильович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 
2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (40 назв). — 100 пр. — [2009-5965 А]
 УДК 530 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 

2085. Дворниченко А. В. Процеси впорядкування стохастичних систем з 
внутрішнім шумом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Дворниченко Аліна Василівна ; НАН України, Ін-т 
приклад. фізики, [Сум. держ. ун-т]. — Суми, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2009-6333 А] УДК 531.3 

2086. Лила Д. М. Достатні умови стійкості великомасштабних нестаціонарних 
механічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Лила Дмитро Макарович ; НАН України, Ін-т 
механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-5768 А] УДК 531.36 

532 Загальні питання механіки рідин. Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

2087. Кубицький В. О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотроп-
них ґратках рідких кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кубицький В'ячеслав Олександрович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2009-5875 А] УДК 532.783+535.421 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

2088. Нечипоренко А. С. Адаптивний метод підвищення розбірливості мови в 
цифрових слухових апаратах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Нечипоренко Аліна Сер-
гіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6056 А] УДК 534.773 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

2089. Бондар М. В. Одно- та двофотонно індуковані електронні процеси у роз-
чинах донорно-акцепторних флуоренових молекул : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Бондар Ми-
хайло Віталійович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2010-0049 А] УДК 535.37 



   

 
93

На ступінь кандидата 

2090. Вітюк Н. В. Синтез та фізико-хімічні властивості золь-гель плівок 
TiO2/ZrO2/SiO2, модифікованих наночастинками золота та срібла : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 
Вітюк Надія Василівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 
2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-6646 А] УДК 535.34+544.526.5.022 

2091. Мотрич А. В. Спектрофотополяриметрія біологічних рідин і тканин лю-
дини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оп-
тика, лазер. фізика" / Мотрич Артем Володимирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-6180 А] УДК 535.243:611.4 

2092. Нейчева С. В. Перетворення енергії в широкозонних кристалах LiCaAlF6 
i LiSrAlF6 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Нейчева Світлана Вікторівна ; 
НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-5171 А] УДК 535.373.2:548.55 

2093. Смола С. С. Синтез, будова та спектрально-люмінесцентні властивості 
гетерополіядерних (f-p) комплексів на основі амінополікарбонових кислот : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 
Смола Сергій Сергійович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — 
Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2009-5596 А] УДК 535.37+546.289 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

2094. Прокопов В. Г. Підвищення ефективності моделювання багатовимірних 
процесів теплопереносу на основі методів поліаргументних систем і теорії локаліза-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика і пром. теплоенергетика" / Прокопов Віктор Григорович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т техн. теплофізики НАН України]. — К., 2010. — 
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (44 назви). — 140 пр. — [2010-0406 А] 

 УДК 536.2 

На ступінь кандидата 

2095. Гуменник К. В. Феноменологічна теорія процесів упорядкування та сег-
регації в антифазних доменах твердих розчинів заміщення : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гу-
менник Костянтин Вадимович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Гал-
кіна. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-5731 А]
 УДК 536.763/764 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

2096. Шевченко А. Б. Квантові та структурнорозмірні ефекти в сегнетоелект-
ричних і феромагнітних наносистемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шевченко Андрій Борисо-
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вич ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2009. — 36 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 100 пр. — [2009-5118 А] УДК 537.622.4:538.971 

На ступінь кандидата 

2097. Грибський М. П. Фізика процесів напружених струмових і теплових 
режимів мікросхем при впливі імпульсних НВЧ-полів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і сис-
тем" / Грибський Максим Петрович ; Сум. держ. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Суми, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. 
— [2009-5610 А] УДК 537.86 

2098. Козловський А. А. Кінетичні явища в кобальтитах А'1-хА''хС0О3-δ (А' = 
Н0, Еr, Lа; А'' = Sr, Са, Аg) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Козловський 
Анатолій Антонович ; НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-5865 А] УДК 537.311.322:537.322 

2099. Косінцев С. Г. Магнітний порядок і міжатомна взаємодія в ГЦК-сплавах 
Fe—Ni—C з аномальним термічним розширенням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Косінцев Сергій 
Георгійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2009. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6034 А] 

 УДК 537.634:669.018.47 
2100. Кравець А. Ф. Магнітооптичні та магніторефрактивні ефекти в магніт-

них металевих і металодіелектричних наногранульованих плівках : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Кравець 
Анатолій Федорович ; Ін-т магнетизму НАН та МОН України. — К., 2009. — 23 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2009-5618 А] УДК 537.312.8:538.975 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

2101. Феодосьєв С. Б. Динаміка ґратки кристалів зі складними дефектами, ша-
руватих та розупорядкованих структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Феодосьєв Сергій Борисо-
вич ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2009. — 
34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30. — 100 пр. — [2009-5912 А] УДК 538.913 

На ступінь кандидата 

2102. Головчан О. В. Взаємозв'язок електронної, магнітної та кристалічної 
структур у залізо-марганцевих пніктидах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Головчан Олексій Ві-
талійович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2009. 
— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2009-5540 А] 

 УДК 538.915:538.955 
2103. Гулатіс І. Л. Анізотропія електротранспорту, надлишкова провідність і 

структурна релаксація у ВТНП монокристалах системи 1-2-3 : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Гулатіс Іоанніс Лукас ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-5250 А] УДК 538.95 

2104. Куньо І. М. Динаміка модульованої структури в діелектричних криста-
лах [N(CH3)4]2MeCl4 (Me=Cu; Zn; Mn), Cs2HgCl4, CsHgBr4 і Cs2CdBr4 в умовах силь-
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ного піннінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Куньо Іван Михайлович ; НАН України, Фіз.-техн. 
ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-5146 А] УДК 538.9 

2105. Теслик О. М. Природа електричної активності та розмірні ефекти над-
плинного 4Не : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Теслик Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2009-5989 А] УДК 538.941 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

2106. Цимбал В. О. Стабільність контактно-металізаційних систем у приладах 
з бар'єром Шотткі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів та систем" / Цимбал Володимир Олександ-
рович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" 
НАН України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-0539 А] УДК 539.12 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  
Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь кандидата 

2107. Ганілова О. А. Розв'язок задач про коливання п'єзоелектричних шарува-
тих стрижнів та пластин при динамічному навантаженні на основі асимптотичного 
підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ганілова Ольга Анатоліївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5537 А] УДК 539.3:537.226.86 

2108. Данильченко Д. В. Нестаціонарні хвилі в кусково-однорідних оболонко-
вих конструкціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Данильченко Дмитро Вікторович ; Запоріз. 
нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-6216 А] УДК 539.3 

2109. Дроздов А. М. Особливості формування плівок системи С60-Ві під час 
осадження молекулярних та низькоенергетичних іонних потоків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Дроздов Антон Миколайович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. тех-
нологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-6022 А] УДК 539.2 

2110. Дроздова Г. А. Концентраційні фазові переходи в полікристалічних твер-
дих розчинах вісмут-сурма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дроздова Ганна Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-6023 А]
 УДК 539.2 

2111. Заболотний І. М. Комбінована модель динамічної інтегральної лауе-
дифракції у вигнутих кристалах з дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Заболотний Іван Ми-
колайович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2009. — 16, 
[1] c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5825 А]
 УДК 539.26:548.4 

2112. Засовенко А. В. Пружні та пружно-пластичні хвилі у стержньових кон-
струкціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Засовенко Андрій Володимирович ; Запоріз. нац. 
техн. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-6218 А] УДК 539.3 

2113. Зацарна О. В. Анізотропія крихкої міцності деформованих полікрис-
талічних металів з ОЦК ґраткою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Зацарна Олександра Вікторівна ; НАН 
України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6026 А] УДК 539.3 

2114. Кулик В. В. Обґрунтування роботоздатності сталей високоміцних заліз-
ничних коліс з врахуванням їх тріщиностійкості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Кулик Володимир 
Володимирович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2009. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6593 А] 

 УДК 539.43:669.018 
2115. Кусьнеж В. В. Одержання, фізичні властивості плівок і кластерів CdS та 

структури на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Кусьнеж Віктор Вацлавович ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Фран-
ківськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — 
[2009-6276 А] УДК 539.23:621.315.592 

2116. Расщупкіна М. С. Міжфазні поверхні в процесах кристалізації розпла-
вів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фі-
зика твердого тіла" / Расщупкіна Марія Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2009-5022 А] УДК 539.2:548.5 

2117. Рохмістров Д. В. Структурні зміни в зразках гідроксилапатиту з різним 
вмістом домішок при відпалі в інтервалі температур 20—1200оС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Рохмістров Дмитро Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 15—17. — 100 пр. — [2009-5792 А] УДК 539.21 

2118. Стєганцев Є. В. Граничні задачі для пружних багатошарових основ пе-
ріодичної структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Стєганцев Євгеній Вікторович ; 
Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5905 А] УДК 539.3 

2119. Танцюра І. В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих 
сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец.01.04.13 "Фізика металів" / Танцюра Інна Валеріївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2009. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5710 А]  

УДК 539.2:621.785.9 
2120. Шелудченко Б. В. Модель динамічного трикристального картографу-

вання картини розсіяння кристалів з дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шелудченко 
Борис Володимирович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 
2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5917 А]
 УДК 539.26:548.4 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь кандидата 

2121. Коваль А. О. Синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей феритів 
як компонента магнітокерованих лікувальних та діагностичних засобів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Коваль Алла Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-5616 А] УДК 54.057:616-073 

542 Практична лабораторна хімія. Препаративна  
та експериментальна хімія 

На ступінь доктора 

2122. Роменський О. В. Фізико-хімічні основи та розробка технологій синтезу 
і відновлення активності гетерогенних каталізаторів під впливом акустичного випро-
мінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.01 "Тех-
нологія неорганіч. речовин" / Роменський Олександр Володимирович ; Нац.техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [ЗАТ "Сєвєродонец. об-ня Азот"]. — Х., 2009. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—36 (63 назви). — 100 пр. — [2009-5376 А] 

 УДК 542.973:66.084 

На ступінь кандидата 

2123. Мітченко Р. С. Активація потрійного С-С зв'язку хлоридними комплек-
сами платини(ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.04 "Фіз. хімія" / Мітченко Регіна Сергіївна ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. 
хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5225 А] УДК 542.913+542.97 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

2124. Демид А. Є. Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію 
в амперометричному аналізі катіонних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Демид Анна Євгенівна ; 
ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-
тюка]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2009-5301 А] УДК 543.24 

2125. Кеда Т. Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на 
кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуаль-
них тест-методах аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Кеда Тетяна Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 
— [2009-5416 А] УДК 543.422:543.424 
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2126. Саєвич О. В. Особливості прискореної пробопідготовки біомедичних 
об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. 
хімія" / Саєвич Оксана Володимирівна ; Ужгород. нац. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (36 назв). 
— 100 пр. — [2009-6431 А] УДК 543.05 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

2127. Іваненко В. І. Особливості утворення твердих розчинів на основі КТіОРО4 : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 
хімія" / Іваненко Володимир Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0184 А]
 УДК 546.82 

2128. Краєвська Я. А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних спо-
лук і фаз типу Аn+1ВnО3n+1 та АnВnО3n+1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Краєвська Яна Аполлінаріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0238 А] УДК 546.42+548.712 

2129. Лавринюк З. В. Фазові рівноваги і властивості фаз систем Cu—Cd—{In, 
Ga}—{S, Se, Te} : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Лавринюк Зоряна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5502 А] 

 УДК 546-162:548.55 
2130. Малаховська-Росоха Т. О. Системи Tl—Sn(Pb)—S(Se, Te): фазові 

рівноваги, одержання монокристалів тернарних сполук та їх властивості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 
Малаховська-Росоха Тетяна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 
ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-6387 А] УДК 546.683.1'81'221:548.55 

2131. Мороз Ю. С. Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d-металів на ос-
нові полінуклеативних азотвмісних лігандів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Мороз Юрій Сергійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-5345 А] УДК 546 

2132. Обух А. І. Координаційні сполуки купруму(ІІ) з бінуклеативними лі-
гандами на основі нітрогеновмісних похідних насичених дикарбонових кислот : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 
хімія" / Обух Андрій Іванович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5576 А] УДК 546.562+547.288.3 

2133. Пєсарогло О. Г. Різнолігандні і різнометальні комплекси германію(ІV) з 
гідроксокарбоновими кислотами : синтез, будова і властивості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 
Пєсарогло Олена Георгіївна ; Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2010-0382 А] УДК 546.289 



   

 
99

2134. Севрюков Д. В. Талій (І) тетратіотитанат (ІV) (Tі4TіS4) та тверді розчини 
на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Севрюков Дмитро Володимирович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(20 назв). — 100 пр. — [2009-5592 А] УДК 546.824-165 

2135. Тарасенко С. О. Синтез у сольових розтопах та властивості апатитів 
складу (М, М')10(РО4)6Х2, (М — Са, Sr, Ва, Рb; М' — Еu, Сu; Х — ОН, F) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 
Тарасенко Світлана Олександрівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатсько-
го. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — 
[2010-0479 А] УДК 546.41 

2136. Яковенко А. В. Одержання та властивості спін-обмінних мультиспіно-
вих метал-радикальних систем (Mn2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Gd3+ ) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Яковен-
ко Анастасія Володимирівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. 
— К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-6400 А] УДК 546.71/.74 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

2137. Боднарчук О. В. Синтез та біологічна активність похідних циклопен-
та[с]хінолінію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Органіч. хімія" / Боднарчук Олеся Василівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Львів, 2009. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6487 А] УДК 547.835 

2138. Головач Н. М. Органокаталітичний асиметричний синтез та перетворен-
ня β-трифторометрил-β-амінокетонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Головач Наталія Михайлівна ; НАН 
України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-6647 А] УДК 547.2 

2139. Іванченко Д. Г. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 1,8-ди-
заміщених теоброміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Іванченко Дмитро Григорович ; 
М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0187 А] 

 УДК 547.857.4.057:543.422 
2140. Калин Т. І. Синтез і реакції 1,8-діоксополігідроакридинів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Калин 
Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т наф-
ти і газу]. — Львів, 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-6528 А] УДК 547.835 

2141. Козел В. М. Органілтрифторосульфурани зі зв'язком сірка-вуглець : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Козел Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6658 А] 

 УДК 547.221+547.542 
2142. Куліш С. М. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні власти-

вості S-заміщених 2,4-дигідро-4-R-5-(2-піридил)-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Куліш Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 
Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 23 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-0258 А] УДК 547.79:547.825]:54.03/.4 

2143. Плужник-Гладир С. М. Синтез, структура і властивості галогенозаміще-
них бензокраун-етерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Плужник-Гладир Сергій Михайлович ; НАН 
України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (28 назв). — 100 пр. — [2009-6670 А] УДК 547.89+547.26 

2144. Постернак Г. Г. Біс(перфтороалкілсульфоніліміно)похідні сірки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 
Постернак Ганна Григорівна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5788 А] 

 УДК 547.415.3+547.221 
2145. Романьков Д. А. Взаємодія N-заміщених 1,4-бензохінонімінів з арил-

сульфінатами натрію та роданідом калію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.03 "Органіч. хімія" / Романьков Дмитро Анатолійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Донбас. держ. машинобудів. 
акад.]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-6070 А] УДК 547.567 

2146. Соколенко Л. В. Нуклеофільні перегрупування N-трифлюорометил-
сульфонілімінопохідних карбонільних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Соколенко Любов Валенти-
нівна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 110 пр. — [2009-6300 А] УДК 547.46'054.7+547-327 

548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 

2147. Демченко Г. Ю. Синтез і кристалічна структура сполук у системах Er—
{Fe, Co, Ni}—Al—Ge : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Демченко Григорій Юрійович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-0639 А] УДК 548.736 

2148. Колесніков О. В. Легування як метод керування теплофізичними власти-
востями кристала та розплаву при вирощуванні сцинтиляційних матеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Колесніков Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т 
сцинтиляц. матеріалів НАН України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-5315 А] УДК 548.57:539.1.074.3]:535.343.2 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь доктора 

2149. Кульчецька Г. О. Леткі компоненти мінералів як індикатори умов 
мінералоутворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 
04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Кульчецька Ганна Олександрівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 2009. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (43 назви). — 100 пр. — [2009-5880 А] 

 УДК 549:548.4 
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55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

2150. Шумлянська Л. О. Швидкісна будова мантії під територією України за 
даними сейсмічної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Шумлянська Людмила Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — [2009-5077 А] УДК 550.347.64 

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

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 

На ступінь кандидата 

2151. Миронов О. С. Експериментальне дослідження статистичних і кінема-
тичних характеристик обвалень вітрових хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Миронов Олексій 
Сергійович ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5157 А] УДК 551.446 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь доктора 

2152. Огар В. В. Стратиграфія кам'яновугільних відкладів України та розвиток 
кнідарій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. 
та регіон. геологія" / Огар Віктор Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2009. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—28 (49 назв). — 100 пр. — 
[2009-5464 А] УДК 551.735(477) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.3/.4 Рудні родовища. Металоносні родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

2153. Митрохіна Т. В. Геологічна будова, речовинний склад та умови форму-
вання титаноносних габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щи-
та : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. та 
регіон. геологія" / Митрохіна Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Геол. ф-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2009-5508 А] УДК 553.494(477.82) 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

2154. Здерка Т. В. Літогенетична тріщинуватість та її вплив на нафтоносність 
порід-колекторів : (на прикл. олігоцен. відкладів Надвірнян. нафтопром. р-ну) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і 
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газу" / Здерка Тарас Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Іва-
но-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-5135 А] УДК 553.95(477.8) 

2155. Макєєва Н. П. Особливості геологічної будови і перспективи пошуків 
неструктурних пасток вуглеводнів у середньокам'яновугільному комплексі північних 
окраїн Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 
04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Макєєва Наталія Петрівна ; Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-5150 А] УДК 553.98.061.4(477.6) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

2156. Журавель О. М. Алергічні реакції в організмі собак при згодовуванні 
білкових кормів : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / 
Журавель Олена Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5659 А]
 УДК 57.083.32:636.7.084 

2157. Сакун О. В. Аналіз ефективності кріоконсервування клітинних суспензій 
з постійною та змінною швидкістю охолодження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Сакун Олександр Вале-
рійович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5189 А] 

 УДК 57.086.13:611.018.1 
2158. Ткаченко Т. В. Нейробіологічні механізми корекції емоційних розладів 

у осіб з аутоагресивною спрямованістю впливом краніоцеребральної гіпотермії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіо-
логія" / Ткаченко Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і 
кріомедицини, [Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН 
України"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-5276 А] УДК 57.086.13:616.89-008.441.44 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

2159. Шурова Н. М. Структурно-функціональна організація популяції мідій 
Mytilus galloprovincialis Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : спец. 03.00.17 "Гідробіологія" / Шурова Ніна Митрофанівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т біології півд. морів О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2009. — 32 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 27—31 (46 назв). — 100 пр. — [2009-5078 А] 

 УДК 574.3:594.124](262.5) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

2160. Чеботар С. В. Молекулярно-генетичний аналіз генофонду озимої м'якої 
пшениці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Чеботар Сабіна Віталіївна ; НАН України, Ін-т 
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молекуляр. біології та генетики, [Півд. біотехнол. центр у рослинництві УААН і 
МОН України]. — К., 2009. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 
(61 назва). — 100 пр. — [2009-5425 А] УДК 575.113:633.111"324" 

На ступінь кандидата 

2161. Забеліна В. Ю. Партеноклонування шовковичного шовкопряда шляхом 
культивування яєчника донора у порожнині тіла самця : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Забеліна Валерія 
Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6265 А] УДК 575.16:595.787 

2162. Кривохижин С. В. Стан популяцій китоподібних у водах України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / 
Кривохижин Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ко-
валевського, [КП "Лабораторія Брема"]. — Севастополь, 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (36 назв). — 100 пр. — [2009-5320 А] 

 УДК 575.857:599.51/.53](477) 
2163. Маркевич Н. В. Синдром Ніймеген (NBS) у Західному регіоні України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 
Маркевич Наталія Володимирівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзеєва", [ДУ "Ін-т спадк. патології"]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5506 А] 

 УДК 575.17:616.8-056.7-036.2-071 
2164. Парижак С. Я. Клонування генів формальдегіддегідрогенази FLD1 і 

формальдегідредуктази ADH1 дріжжів Hansenula 1polymorpha генно-інженерне кон-
струювання продуцентів дегідрогенази та редуктази формальдегіду : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Парижак 
Соломія Ярославівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Ін-т 
біології клітини НАН України, м. Львів]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2009-6059 А] УДК 575.2 

2165. Хаблак С. Г. Вплив мутантних алелів генів АР1, ВР1, і ТFL1 на структу-
ру суцвіття Arabidoрsis thaliana (L.) Heynh. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Хаблак Сергій Григорович ; Укр. акад. 
аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення, [Луган. 
нац. аграр. ун-т]. — Одеса, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-5477 А] УДК 575.16:582.683.2 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  
Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь кандидата 

2166. Бондар Ю. О. Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромі-
нення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в зоні відчуження Чорнобильської АЕС : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіо-
логія" / Бондар Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. НДІ с.-г. 
радіології Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6443 А] 

 УДК 577.34:582.475](477.41) 
2167. Бориско П. О. Са2+, Н+ — залежна регуляція кінетичних характеристик 

скорочення гладеньких м'язів та її модуляція оборотними ефекторами : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Бориско 
Петро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6489 А] УДК 577.353 

2168. Гончар Н. В. Екологічна роль ензимів у штучних едафотопах Нікополь-
ського марганцеворудного басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гончар Наталія Вікторівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-5129 А] УДК 577.15:[502.521:631.484](477.63) 

2169. Кабернюк А. А. Отримання, модифікація та застосування рекомбінант-
них субодиниць дифтерійного токсину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Кабернюк Андрій Аркадійович ; НАН 
України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0191 А] УДК 577.112:616.931 

2170. Коновал О. М. Генетичний поліморфізм свиней породи велика біла за 
молекулярними і цитогенетичними маркерами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : спец. 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Коновал Оксана Ми-
колаївна ; НАН України, Ін-т харч. біотехнології і геноміки, [Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. 
— 100 пр. — [2009-5943 А] УДК 577.21:636.4.082 

2171. Король Т. Ю. Зміни кальцієвого гомеостазу в нейронах культури гіпо-
кампа щурів при інкубації з β-амілоїдом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Король Тетяна Юріївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Міжнар. центр молекуляр. фізізології]. — 
К., 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20. — 100 пр. — [2009-5141 А] 

 УДК 577.352.4:616.89-008.46 
2172. Корольова Д. С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коа-

гуляційної ланки системи гемостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Корольова Дар'я Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України]. — К., 2009. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6380 А]
 УДК 577.151.042:612.115 

2173. Маменко М. В. Опіоїдна модуляція Р2Х рецепторів у сенсорних нейронах 
щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біо-
фізика" / Маменко Микола Вікторович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-
мольця, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6282 А] УДК 577.352:612.814]:599.323.4 

2174. Павлов В. В. Структурно-функціональні та гідродинамічні властивості 
плавців дельфінів як результат адаптації до плавання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Павлов Вадим В'ячесла-
вович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-5963 А] УДК 577.3 

2175. Скорик О. Д. Інтенсивність оксидативного стресу на склад вільних аміно-
кислот крові при гальмуванні росту карциноми Герена сполуками ренію : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Скорик 
Олена Денисівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 
[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-5192 А] УДК 577.112.37:546.719 



   

 
105

2176. Соколенко С. В. Значення генетичних факторів крові у формуванні 
імунореактивності організму за умов психоемоційного навантаження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Соколенко 
Світлана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). 
— 100 пр. — [2009-5903 А] УДК 577.27:612.118-017 

2177. Цугорка Т. М. Механізми тривалого синаптичного гальмування, викли-
каного серією потенціалів дії, в нейронах гіпокампа щурів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Цугорка Тетяна Ми-
колаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-5116 А] УДК 577.352.5:612.822 

2178. Шликов С. Г. Біохімічні механізми дії окситоцину на трансмембранний 
обмін іонів Са в міометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Шликов Сергій Георгійович ; НАН України, Ін-т біохімії 
ім. О. В. Палладіна. — К., 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (47 назв). — 
100 пр. — [2009-6079 А] УДК 577.352.45:577.171.5 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

2179. Крулько І. В. Обмеження вірусних інфекцій в рослинах під дією порфі-
ринів та генетичної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Крулько Інна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
110 пр. — [2009-6462 А] УДК 578.85/.86 

2180. Оверченко В. В. Молекулярна діагностика латентного вірусу та SSP-ПЛР 
ідентифікація сортів хмелю (Humulus lupulus L.) української селекції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Овер-
ченко Віталій Віталійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2009-5463 А]
 УДК 578.52.08:633.791 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

2181. Рябушко Л. І. Мікрофітобентос Чорного моря : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.17 "Гідробіологія" / Рябушко Лариса 
Іванівна ; НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Сева-
стополь, 2009. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (50 назв). — 100 пр. — 
[2009-5898 А] УДК 579:581.526.323](262.5) 

На ступінь кандидата 

2182. Дехтяренко Н. В. Особливості відбору пробіотичних культур роду Lac-
tobacillus для створення препаратів і продуктів різного призначення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Дехтя-
ренко Наталія Віталіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—18 (36 назв). — 120 пр. — [2009-5410 А] 

 УДК 579.864:615.27 
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2183. Ніцак О. В. Експериментальне обґрунтування доцільності застосування 
суспензії нанодисперсного кремнезему як сорбційного засобу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ніцак Оксана 
Вікторівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 
токсикології АМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — 
К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 
100 пр. — [2009-5959 А] УДК 579.61:615.27 

2184. Перетятко О. Г. Гетерогенність за факторами патогенності та анти-
біотикочутливістю мікроорганізмів роду Enterococcus, вилучених з різних екотипів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мік-
робіологія" / Перетятко Олена Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 
імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України". — Х., 2009. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6062 А] 

 УДК 579.862:616-078 
2185. Покиньброда Т. Я. Технологія отримання та властивості рамноліпідних по-

верхнево-активних речовин бактерій роду Pseudomonas : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Покиньброда Тетяна 
Ярославівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Лит-
виненка НАН України]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). 
— 150 пр. — [2009-5013 А] УДК 579.873:543.395 

2186. Сергєєва Ж. Ю. Поширення і характеристика криптичних плазмід Er-
winia сarotovora : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.07 "Мікробіологія" / Сергєєва Жанна Юріївна ; НАН України, Ін-т мікробіо-
логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 
2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5110 А]
 УДК 579.842.1/.2:579.252 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

2187. Гут Р. Т. Морфогенетична мінливість та біохімічні механізми стійкості 
сосни звичайної у ценопопуляціях заходу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Гут Роман Тара-
сович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 120 пр. — [2009-5732 А] 

 УДК 581.15:582.475.4](477.8) 
2188. Лукаш О. В. Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних 

рослин Східного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Лукаш Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (76 назв). 
— 100 пр. — [2009-5332 А] УДК 581.9:582.35/.99](477.4) 

На ступінь кандидата 

2189. Діхтяренко А. В. Особливості вирощування саджанців лимонника ки-
тайського із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Пло-
дівництво" / Діхтяренко Алла Василівна ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. 
обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6020 А]
 УДК 582.678.2:581.165.7](477.4) 



   

 
107

2190. Калафат Л. О. Еколого-біологічні особливості сосни звичайної (Pinus 
sylvestris L.) в рівнинній частині України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Калафат Любов Олександрівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Донец. ботан. сад НАН України]. — Одеса, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2009-5747 А] 

 УДК 581.15:582.475.4](477) 
2191. Кикоть Л. М. Біологічні особливості та репродуктивна здатність інтро-

дуцентів Lilium L. в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Кикоть Лариса Михайлівна ; НАН 
України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5452 А] УДК 582.572.8:631.53 

2192. Козак М. І. Вища водна рослинність Західного Поділля: синтаксономія, 
антропогенна динаміка, охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Козак Максим Іванович ; НАН України, Ін-т бо-
таніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-5140 А] УДК 581.526.324(477.43) 

2193. Коломієць Г. В. Формування структури фітобіоти степових антропоген-
них екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 
03.00.16 "Екологія" / Коломієць Ганна Валеріївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроеко-
логії. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-5868 А] УДК 581.5/.9+631.95 

2194. Лобань Л. О. Рослинність басейну р. Удай та її созологічне значення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-
таніка" / Лобань Лариса Олексіївна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. 
— К., 2009. — 18 с. : іл., схема — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — 
[2009-6042 А] УДК 581.5(477.51/.53) 

2195. Харкевич О. С. Участь мікроміцетів у процесах синтезу та деструкції 
хітину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.21 "Мі-
кологія" / Харкевич Олена Сигізмундівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Хо-
лодного, [Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного]. — К., 2009. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 160 пр. — [2009-5065 А] 

 УДК 582.28:547.995 
2196. Чернікова О. В. Еколого-біологічні показники стійкості рослин роду 

Spiraea L. в техногенних умовах Степового Придніпров'я (в межах м. Дніпропетров-
ська) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Чернікова Ольга Вадимівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17— 19 (21 назва). 
— 100 пр. — [2009-6197 А] УДК 582.711.711(477.63) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

2197. Дятлова О. С. Бабки (Insecta, Odonata) південного заходу України: біо-
різноманітність, екологія і охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Дятлова Олена Сергіївна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). 
— 100 пр. — [2009-5656 А] УДК 595.733(477.8) 

2198. Єршов С. С. Осмотична та температурна чутливість еритроцитів ссав-
ців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріо-
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біологія" / Єршов Сергій Сергійович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і 
кріомедицини. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2009-5657 А] УДК 591.111.1 

2199. Онищук І. П. Структура видових комплексів дощових червів Octolasion 
tyrtaeum s. lato (Savigny, 1826) та Octodrilus transpadanus s. lato (Rosa, 1884) (Oli-
gochaeta, Lumbricidae) на території України: генетичні, каріологічні та морфологічні 
особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.08 "Зоологія" / Онищук Ірина Петрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5355 А] УДК 595.142:576.316](477) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

2200. Дробик Н. М. Фізіолого-біохімічні та генетичні основи біотехнології ро-
слин видів роду Gentiana L. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Дробик Надія Михайлівна ; НАН України, Ін-т 
молекуляр. біології та генетики, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 
К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (43 назви). — 100 пр. — [2009-6021 А]
 УДК 60:633.88 

На ступінь кандидата 

2201. Жосонар М. В. Оптимізація технології отримання подвоєних гаплоїдів 
генотипів м'якої пшениці, що різняться за генами фотоперіодичної чутливості (Ppd) 
та тривалості яровизації (Vrd) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Жосонар Марина Василівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Півд. біотехнол. центр в рослинництві Укр. акад. аграр. наук]. — 
Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-5489 А] УДК 606:633.11 

2202. Кушнір Н. А. Технологія БАД, які містять інгібітори амілолітичних фер-
ментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.20 "Біо-
технологія" / Кушнір Надія Анатоліївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2009-5148 А]
 УДК 602.4:[577.15:664.785.8] 

2203. Олійник О. С. Одержання одноланцюгових варіабельних фрагментів ан-
титіл проти дифтерійного токсину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Олійник Олена Сергіївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0360 А] 

 УДК 602.68:616.931 
2204. Петрова І. В. Поліморфізм Wх-генів і розробка біотехнології оцінки та 

контролю вмісту амілози в процесі селекції пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Петрова Ірина Воло-
димирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Півд. біотехнол. центр в рос-
линництві УААН]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2009-5512 А] УДК 606:633.11 
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61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

2205. Возний В. Б. Статева та індивідуальна мінливість премолярів людини з 
позицій тривимірної реконструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Возний Володимир Борисович ; М-во 
охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5608 А] УДК 611.314 

2206. Захаров О. О. Особливості будови тимуса білих щурів після імуно-
стимуляції та імуносупресії в різні вікові періоди : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Захаров Олексій 
Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Лу-
ганськ, 2009. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2009-6655 А]
 УДК 611:591.443:599.23 

2207. Кнут Р. П. Удосконалення пластики пахвинних гриж шляхом застосу-
вання методу функціонально-адаптивної фіксації алотрансплантата : (клініч.-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Кнут Руслан Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-5214 А] УДК 611.957-089 

2208. Ковальчук О. І. Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під 
дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ковальчук Олек-
сандр Іванович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2009. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5453 А] 

 УДК 611.33:615.9]-092.9 
2209. Пілюгін А. В. Стереоморфологічні особливості протокової системи під-

небінних, губних і сльозових залоз людини та їх кровоносного мікроциркулярного 
русла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Пілюгін Андрій Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 
2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5365 А] 

 УДК 611.315/.316+611.846 
2210. Рихлік С. В. Нейроно-гліально-капілярні взаємовідносини вентролате-

ральної групи ядер проміжного мозку людини : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Рихлік Світлана Ва-
силівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 16, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5027 А]
 УДК 611.814 

2211. Смоленчук С. М. Морфогенез кісткового скелета в умовах хронічної 
гіпертермії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.01 "Нормал. анатомія" / Смоленчук Світлана Михайлівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6141 А] УДК 611.71:616.9 

2212. Султан Р. Я. Будова гемомікроциркуляторного русла язика в нормі і за 
умов експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Султан Роксолана 
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Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2009. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5515 А] 

 УДК 611.313+616.379-008.64-092.9 
2213. Шкробанець А. А. Розвиток органів і структур очної ямки та становлен-

ня їх топографічних взаємовідношень в пренатальному періоді онтогенезу людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Шкробанець Аліна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Буковин. держ. 
мед. ун-т]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-0575 А] УДК 611.84.068 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

2214. Холодкова О. Л. Особливості патогенезу порушень морфофункціональ-
ного стану репродуктивної системи самців та самок експериментальних тварин та їх 
корекція за допомогою регенеративних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Холодкова Олена Лео-
нідівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (39 назв). — 100 пр. — [2010-0534 А] 

 УДК 612.6:616-092.9 

На ступінь кандидата 

2215. Ватліцов Д. В. Радіаційні пошкодження ізольованих сперматозоїдів різ-
них видів експериментальних тварин та людини : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Ватліцов Денис Володими-
рович ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук України". — 
К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-6644 А]
 УДК 612.616.2.014.48 

2216. Григорова М. О. Антиоксидантна активність у різних тканинах щурів 
після тривалого впливу іонізуючої радіації та комплексу важких металів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Григорова Марія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5651 А] УДК 612.014.46/.48-092.9 

2217. Грінченко Є. М. Аналіз механізмів внутрішньоклітинного переносу сиг-
налу естрадіолу в корі надниркових залоз за умов патології та норми : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Грінченко Євген Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького, [ДУ "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Коміса-
ренка АМН України"]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-5652 А] УДК 612.453:612.621.31 

2218. Дмитренко Н. А. Вплив мелатоніну на функцію сім'яників щурів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини 
та тварин" / Дмитренко Наталія Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-
го, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5655 А] 

 УДК 612.018:616.681]-092.9 
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2219. Задорожна Г. О. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на 
біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та умов стресу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Задорожна Галина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5414 А] УДК 612.176.014.4 

2220. Кирик В. М. Особливості розселення і диференціювання гемопоетичних 
стовбурових клітин різного ступеня зрілості та їх вплив на функцію імунної системи 
у мишей різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Кирик Віталій Михайлович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. установа "Ін-т 
геронтології АМН України"]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2009-5551 А] УДК 612.119-014.3-017 

2221. Кочура Д. А. Нейродинамічні кореляти сенсорної чутливості у молодих 
жінок в залежності від властивостей темперамента : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кочура Дар'я Ана-
толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. 
— Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-5500 А] УДК 612.821.8-055.24 

2222. Мороз О. Ф. Участь бомбезину у регуляції жовчосекреторної функції 
печінки щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Мороз Олеся Федорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача]. — К., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5776 А] 

 УДК 612.35+616.36]-092.9 
2223. Позур В. В. Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus 

aureus Wood 46 при пухлинному рості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Позур Валентина Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 110 пр. — [2009-5969 А] УДК 612.017:579.86 

2224. Поручинська Т. Ф. Просторова синхронізація електричної активності 
кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нер-
вових процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Поручинська Тетяна Федорівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). 
— 100 пр. — [2009-6427 А] УДК 612.82:616-073.7 

2225. Приходченко В. О. Особливості перебігу процесів енергетичного обміну 
в організмі курчат-бройлерів під впливом гуматів та каротиноїдів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тва-
рин" / Приходченко Віта Олександрівна ; Ін-т тваринництва Укр. акад. аграр. наук, 
[Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5181 А] 

 УДК 612.015.3:636.52/.58 
2226. Тубальцева І. І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за 

умов дії засобів з антиоксидантними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Тубальце-
ва Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5197 А] 

 УДК 612.176+57.02]:599.32 
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2227. Чорна Т. І. Са2+ -транспортувальні системи секреторних клітин слинних 
залоз личинки Drosophila Melanogaster : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Чорна Тетяна Ігорівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-5072 А] УДК 612.3.014.42:591.431.6 

2228. Яременко Л. М. Стан імунної системи щурів при моделюванні судинних 
уражень головного мозку різного ступеня тяжкості та його корекція : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та 
алергологія" / Яременко Лілія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2009-6320 А] УДК 612.017.1:616.831-005-036.1-085-092.2 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь кандидата 

2229. Карпенко В. В. Гігієнічна оцінка гербіцидів — похідних сульфонілсечо-
вини та наукове обґрунтування регламентів їх безпечного застосування на зернових 
культурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-
гієна та проф. патологія" / Карпенко Віктор Вікторович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця МОЗ України. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
100 пр. — [2009-5209 А] УДК 613:632.954:633.1 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  
Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь доктора 

2230. Шевченко О. А. Наукове обґрунтування еколого-гігієнічних заходів що-
до попередження впливу токсичних промислових відходів на довкілля та здоров'я 
населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Шевченко Олександр Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва" АМН України, [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ Ук-
раїни]. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2009-6156 А]
 УДК 613.6:504 

На ступінь кандидата 

2231. Козодой Д. С. Зниження рівня шуму на робочих місцях насосних станцій 
міського водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Козодой Дмитро Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2009-5866 А] УДК 613.644:621.527 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь кандидата 

2232. Грищук С. М. Оптимізація діяльності лікарняних кас : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Грищук 
Сергій Миколайович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2009. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5169 А] 

 УДК 614.255 
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2233. Козяр Н. М. Підвищення ефективності застосування водних та водопін-
них вогнегасних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Козяр Назарій Михайлович ; М-во України з пи-
тань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катаст-
рофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн.]. — К., 
2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2009-6101 А] 

 УДК 614.842.6 
2234. Михайлюк А. О. Підвищення ефективності локалізації пожеж в резер-

вуарах з нафтопродуктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. на-
ук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Михайлюк Андрій Олександрович ; М-во 
України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. 
катастрофи, Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0695 А] УДК 614.841.3 

2235. Огурцов С. Ю. Удосконалення методики розрахунку систем порошково-
го пожежогасіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.06.02 "Пожеж. безпека" / Огурцов Сергій Юрійович ; М-во України з питань 
надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, 
Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 
— 130 пр. — [2009-5353 А] УДК 614.843 

2236. Петренко Т. Г. Обґрунтування та розробка моделі акушерської стаціо-
нарної допомоги, зорієнтованої на сім'ю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Петренко Тетяна Геннадіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2009. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—22 (33 назви). — 100 пр. — [2009-5361 А] УДК 614.2:618.2-083 

2237. Ященко І. О. Підвищення ефективності функціонування систем проти-
аварійного захисту вугільних шахт в умовах виникнення екзогенних пожеж : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Ященко 
Ігор Олексійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-0600 А] УДК 614.842:622.822.2 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 
На ступінь кандидата 

2238. Євсєєва Л. В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 
7-бензил-8-бромоксантинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Євсєєва Людмила Володи-
мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 
2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6262 А]
 УДК 615.011.4+547.857.4 

2239. Харченко Д. С. Експериментальне обґрунтування застосування препара-
ту "Корвітин" при нирковій недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Харченко Дмитро Сергійович ; 
Нац. фармац. ун-т, М-во охорони здоров'я України. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5677 А] УДК 615:616.61-008.64-085 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  
Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

2240. Кечин І. Л. Фармакологічна корекція неускладнених гіпертензивних 
кризів антигіпертензивними препаратами для аплікаційного застосування : (клініко-
експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
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14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Кечин Ігор Леонідович ; Акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 
2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (57 назв). — 100 пр. — [2009-5210 А]
 УДК 615.22:616.12-008.331-039.31 

2241. Котенко О. М. Теоретичне та експериментальне обґрунтування техно-
логії ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного та препаратів на його основі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків 
та орг. фармац. справи" / Котенко Олександр Михайлович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35  
(55 назв). — 100 пр. — [2009-6036 А] УДК 615.324:638.178.2 

На ступінь кандидата 

2242. Висоцька Л. В. Пошук церебропротекторних засобів серед нових коор-
динаційних сполук германію з біолігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Висоцька Лариса Валеріївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Луган. нац. мед. ун-т]. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-6364 А]
 УДК 615.275.4:616.831-005.4 

2243. Власенко І. О. Розробка наукового обґрунтованого складу та технології 
м'яких лікарських засобів протизапальної та антимікробної дії для стоматології : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Тех-
нологія ліків та орг. фармац. справи" / Власенко Ірина Олексіївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (25 назв). — 100 пр. — [2009-5933 А] 

 УДК 615.276.012:616.31 
2244. Герич О. Х. Окиснювальні та кон'югаційні реакції біотрансформації ксено-

біотиків за умов метаболічних порушень, індукованих цукровим діабетом та висо-
кожировою дієтою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.32 "Мед. біохімія" / Герич Олена Хомівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 
К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6251 А]
 УДК 615.372.015:616.379-008.64 

2245. Кубарєва І. В. Науково-методичні підходи до формування соціально-
економічної системи цін на лікарські засоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Куба-
рєва Інна Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2009-6592 А] 

 УДК 615.1:338.5 
2246. Малецький М. М. Обґрунтування складу, технології та дослідження ва-

гінальних лікарських форм з полігексаметиленгуанідину фосфатом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Малецький 
Микола Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2010-0297 А] 

 УДК 615.33 
2247. Скибюк А. В. Порівняльні дослідження розчинення твердих дозованих 

нестероїдних протизапальних лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / 
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Скибюк Анна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-0453 A] УДК 615.276.073 

2248. Суріков О. О. Науково-методичні підходи до удосконалення інформа-
ційних систем у раціональному використанні лікарських засобів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Суріков Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). 
— 100 пр. — [2010-0474 А] УДК 615.12:615.243 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

2249. Жарська Н. В. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку з ішеміч-
ною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) у післялікарня-
ний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання : 
[спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Жарська Наталія Валеріївна ; Львів. держ. ун-т 
фіз. культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-5939 А] УДК 615.825:616.12-009.72]-053.9 

2250. Ногас А. О. Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 
реабілітація" / Ногас Анжела Олександрівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Міжнар. 
екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Львів, 2009. — 19 с. : іл.,табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5960 А] УДК 615.825:616.24-002.5 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь кандидата 

2251. Зноскова І. О. Анестезіологічне забезпечення отомікрохірургічних втру-
чань в умовах стаціонару одного дня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Зноскова Інеса 
Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-6172 А] УДК 616-089.5 

2252. Канана Н. М. Механізми ремоделювання міокарда за умов алоксанового 
діабету у щурів з різною сенситивністю АТ1 рецепторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Канана Наталя 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. 
— Донецьк, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-5661 А] УДК 616-092.9 

2253. Павлик С. В. Оптимізація інтенсивної та високодозової хіміотерапії з 
трансплантацією автологічних стовбурових клітин периферичної крові в комплекс-
ному лікуванні дітей, хворих на злоякісні солідні новоутворення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Павлик Сергій 
Володимирович ; Нац. ін-т раку. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-6058 А] УДК 616-006.6-053.2-085-089.843 

2254. Резнікова О. А. Оптимізація анестезіологічного забезпечення оператив-
них втручань у новонароджених з уродженою хірургічною патологією : (клініко-експерим. 
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дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анес-
тезіологія та інтенс. терапія" / Резнікова Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0416 A] УДК 616-089.5-053.1 

2255. Сергійчук О. В. Оптимізація методів загального знеболення в амбула-
торній та малоінвазивній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / Сергійчук Олена 
Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирого-
ва. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0447 A]
 УДК 616-089.5 

2256. Сілантьєва О. В. Обґрунтування оптимізації системи етичної експертизи 
в наукових дослідженнях лікарських засобів на етапі клінічних випробувань : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Сі-
лантьєва Ольга Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 
100 пр. — [2009-6134 А] УДК 616-058-092.6 

2257. Стефаненко О. П. Клініко-патогенетичне значення мікроементозу в 
організмі хворих на системний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Стефаненко Олена 
Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6191 А]
 УДК 616-002.77-092 

2258. Хоценко Г. О. Особливості розвитку та захворюваності дітей раннього 
віку, що народились від матерів, які палять тютюн : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Хоценко Ганна Олександ-
рівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6315 А] 

 УДК 616.1/.9-02-053.2:[618.2-06:613.84] 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

2259. Ковалевська Л. А. Клініко-патогенетична характеристика серцевої недо-
статності у віковому аспекті: діагностика, прогноз і лікування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ковалевська 
Людмила Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. 
акад., Держ. установа "Ін-т гастроентерології АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т]. 
— Дніпропетровськ, 2009. — 34, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(26 назв). — 120 пр. — [2009-5092 А] УДК 616.12-008.64-02-07-08 

2260. Кузьмінова Н. В. Гемодинамічні, судинні і нейрогуморальні механізми 
ремоделювання міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та можливості їх меди-
каментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Кузьмінова Наталія Віталіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Х., 
2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (53 назви). — 100 пр. — [2009-6105 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.127-002 
2261. Питецька Н. І. Фактори кардіоваскулярного ризику, метаболічні показ-

ники та чинники імунозапалення у жінок, хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Пи-
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тецька Наталя Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 
Х., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (45 назв). — 100 пр. — [2009-5364 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085-055.2 

На ступінь кандидата 

2262. Вакульчук О. М. Особливості цитогенетичних змін клітин кісткового 
мозку хворих на мієлодиспластичний синдром та гострі мієлоїдні лейкемії, їх діаг-
ностичне і прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія і трансфузіологія" / Вакульчук Олександр Мака-
рович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології 
АМН України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2009-6327 А] УДК 616.155.392:616.419]-076.5-037 

2263. Гунаєва-Кручина О. О. Порівняльна характеристика ефективності гіполі-
підемічної терапії аторвастатином у пацієнтів з ішемічною хворобою серця з та без 
втручань на коронарних судинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гунаєва-Кручина Ольга Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 
2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-6406 А] УДК 616.12-005.4:616.13-004.6 

2264. Кіт З. М. Ендотеліальна дисфункція пацієнтів з артеріальною гіпер-
тензією і супутнім ожирінням та її корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кіт Зоряна Михайлівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6031 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:613.25]-08 
2265. Коробова Г. О. Особливості гипертензівної дисциркуляторної енцефа-

лопатії у залежності від адренореактивності організму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Коробова Ганна 
Олександрівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії 
та наркології АМН України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Х., 
2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-5556 А] УДК 616.12-008.331:616.831 

2266. Костів О. І. Периопераційне ведення хворих із атеросклеротичним ура-
женням аорти та її магістральних гілок в поєднанні із ішемічною хворобою серця : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіо-
логія та інтенс. терапія" / Костів Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-0233 А] УДК 616.132-004.6:616.12-005.4-089.163 

2267. Лепявко А. А. Вікові особливості холінергічної регуляції серця при адре-
наліновому пошкодженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лепявко Андрій Андрійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського". — Тернопіль, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 13—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2009-5767 А] УДК 616.12-008.1-001 

2268. Малахова С. М. Обґрунтування підходів до комбінованої гіполі-
підемічної терапії у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та 
гіпертонічної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Малахова Світлана Миколаївна ; М-во охорони 
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здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології АМН 
України", [Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0296 А] 

 УДК 616.12-005.4+616.42-008.331.1]-07-085 
2269. Маловічко Г. М. Рівні інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-4 та фактора нек-

розу пухлин-α у хворих на гіпертонічну хворобу в динаміці антигіпертензивної тера-
пії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Маловічко Генадій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України", 
[ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої АМН України"]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5771 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-074 
2270. Малютіна Н. В. Предиктори серцево-судинних ускладнень та їх профі-

лактика на етапах анестезіологічного забезпечення екстракардіальних оперативних втру-
чань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анес-
тезіологія та інтенсив. терапія" / Малютіна Наталія Вікторівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2009. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5458 А] 

 УДК 616.12-089.5-039.71 
2271. Нечай О. В. Ефективність застосування небівололу при гострому ін-

фаркті міокарда з елевацією сегмента ST : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Нечай Олеся Василівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-5349 А] УДК 616.127-005.8-085 

2272. Романенко С. В. Клініко-функціональні критерії оцінки перебігу та про-
гнозу хронічної серцевої недостатності внаслідок ішемічної хвороби серця : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ро-
маненко Сергій Володимирович ; Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України, ДУ 
"Ін-т гастроентерології АМН України", [Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалід-
ності]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 
— 100 пр. — [2009-5108 А] УДК 616.12-005.4-008-07 

2273. Романишина Т. О. Епізоотична ситуація щодо лейкозу великої рогатої 
худоби в господарствах Житомирської області, вдосконалення засобів діагностики та 
профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Рома-
нишина Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. 
— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5028 А] 

 УДК 616.155.392:636.2.09](477.42) 
2274. Самойлик Ю. В. Хірургічна корекція хронічної венозної недостатності 

післятромбофлебітичного генезу при повній реканалізації глибоких вен нижніх кін-
цівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Самойлик Юрій Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2009. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6071 А] 

 УДК 616.147.3-008.04-02-005.6 
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2275. Труба Я. П. Хірургічне лікування подвійного відходження магістральних 
судин від правого шлуночку серця тетрадного типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Труба Ярослав 
Петрович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судин. 
хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(6 назв). — 100 пр. — [2009-5195 А] УДК 616.123/.124-007.2-089 

2276. Шатинська-Мицик І. С. Особливості перебігу стенокардії у жінок із 
субклінічним гіпотиреозом в період менопаузи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шатинська-Мицик Ірина 
Сергіївна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5838 А] 

 УДК 616.12-009.72:616.441-008.64]:618.173 
2277. Яринич Ю. В. Комбіноване хірургічне лікування хронічного внутріш-

нього геморою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Яринич Юрій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5520 А] 

 УДК 616.147.17-007.64-036.12-031.25-059-089 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  
пов'язані з органами дихання 

На ступінь кандидата 

2278. Дехтяр В. Б. Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії у дітей, 
хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної ткани-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Дехтяр Віра Богданівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та 
гінекології Акад. мед. наук України", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0143 А]
 УДК 616.248-007.1-053.2-08 

2279. Кононенко Є. І. Лікування хворих на хронічний гнійний риносинуїт у 
стадії загострення з використанням протизапального й імуномодулюючого препа-
ратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Ото-
риноларингологія" / Кононенко Євген Ігорович ; Акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України". — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5617 А] 

 УДК 616.216.1-002.3-085 
2280. Лінчевський О. В. Діагностика та лікування спонтанного пневмоторак-

су : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Лінчевський Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 16 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5884 А] УДК 616.25-003.219-071-08 

2281. Мушак І. З. Особливості вікової еволюції і прогнозування перебігу 
бронхіальної астми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.27 "Пульмонологія" / Мушак Ірена Здіславівна ; Держ. установа "Нац. ін-т 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — К., 2010. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0339 А] УДК 616.248-071 
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2282. Папінко Р. М. Прогнозування перебігу та профілактика повторних реци-
дивних респіраторних захворювань у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Папінко Роман Мар'янович ; М-во 
охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5466 А] 

 УДК 616.2-022.7-084-053.2-084 
2283. Руселевич М. В. Нейровегетативні зміни й оптимізація терапії у дітей з 

різними формами ринітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Руселевич Майя Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Луган. держ. мед. ун-т]. — 
Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-0429 A] УДК 616.211-002-085-053.2 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

2284. Король Д. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування вторинної 
часткової і повної адентії із застосуванням дентальних субперіостальних та ендо-
осальних імплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Король Дмитро Михайлович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полта-
ва, 2009. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (50 назв). — 100 пр. — [2009-5318 А] 

 УДК 616.314.2-76-089.843 

На ступінь кандидата 

2285. Бандрівська Н. Н. Особливості клінічного перебігу, лікування та профі-
лактика захворювань пародонта у працівників цементного виробництва : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Банд-
рівська Надія Нилівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. 
— 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0020 А] 

 УДК 616.314.17-084-057:666.97 
2286. Войтів Я. Ю. Профілактика та лікування кишкової недостатності при 

перитоніті : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Войтів Ярослав Юрійович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Буковин. держ. 
мед. ун-т]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-0082 А] УДК 616.381-002:616.34-008.1]-084-08 

2287. Давиденко С. В. Вплив поєднаної дії експериментальної виразки шлунка 
та цукрового діабету на тканини пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Давиденко Сергій Володими-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Луганськ, 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5450 А] 

 УДК 616.33-002+616.379-008.64 
2288. Денисюк Т. О. Секреторно-моторні взаємозв'язки у дітей із хронічною 

Helicobacter pylori-асоційованою гастродуоденальною патологією та ефективність 
ерадикаційної терапії з використанням вітчизняних препаратів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Денисюк Тетя-
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на Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-6259 А] УДК 616.33+616.342]-002-085-091.8-053.2 

2289. Доценко В. В. Оцінка результатів і якості життя хворих із перфоратив-
ними гастродуодентальними виразками з урахуванням методики оперативного ліку-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Доценко Володимир Васильович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6171 А] 

 УДК 616.33+616.342]-002.44-089-036.8 
2290. Євтушенко Д. О. Попередження розвитку неспроможності швів при опе-

ративному лікуванні хворих на ускладнену кровотечею виразку дванадцятипалої киш-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Євтушенко Денис Олександрович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 
16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0650 А] 

 УДК 616.342-002.44-005.1-089.4 
2291. Закі Наджіб Хамід Наср. Прогнозування рецидиву у дуоденальних кро-

вотеч виразкової етіології та їх комплексне лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Закі Наджіб Хамід Наср ; 
М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Він-
ниця, 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0177 А]
 УДК 616.342-002.44-005.1 

2292. Захарова Г. Є. Патогенез, профілактика та лікування оклюзійних пору-
шень у осіб з втратою перших постійних молярів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Захарова Ганна Євге-
нівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5134 А] 

 УДК 616.314-089.23-039.71-76 
2293. Колотило О. Б. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу, ефек-

тивність терапії реамберином і програма профілактики при синдромі діабетичної сто-
пи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ен-
докринологія" / Колотило Олександр Богданович ; Держ. установа "Ін-т пробл. ен-
докрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України", [Буковин. держ. 
мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5454 А] УДК 616.379-008.64-06-085 

2294. Копельян Н. М. Обґрунтування використання гіпербаричної оксигенації 
та протизапальних препаратів при лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Копельян Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Луган. держ. мед. ун-т]. — Полтава, 2009. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5317 А] 

 УДК 616.314-002.4-085.835 
2295. Костенко Є. Я. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 

вдосконаленої методики ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Костенко Євген Якович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2009-5094 А] УДК 616.314.1-089.23 
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2296. Кристопчук С. А. Захворювання сечостатевої системи у віддалені 
терміни після резекції шлунка з приводу ускладненої виразкової хвороби : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Кристопчук Соломія Ананіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5323 А] 

 УДК 616.33-002-06-089.87:616.61 
2297. Кролівець Т. Г. Особливості клініки та лікування діастем : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Кролівець Тетяна Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-0244 А] УДК 616.314.25-007.5-08 

2298. Литвин К. Ю. Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтя-
ничних формах вірусних гепатитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Литвин Катерина Юріївна ; Держ. 
установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. 
наук України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України]. — 
К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 120 пр. — [2009-5503 А]
 УДК 616.36-002:[616.98:577.112.85] 

2299. Лісун Ю. Б. Профілактика та корекція ускладнень, зумовлених внутріш-
ньочеревною гіпертензією, в періопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / 
Лісун Юрій Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Ша-
лімова АМН України]. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-5095 А] УДК 616.381-007.43-084 

2300. Лугова Г. В. Обґрунтування принципів санітарно-епідеміологічного моніто-
рингу за кишковими інфекціями серед військових контингентів, що дислоковані в 
басейнах річок : (на прикл. басейну р. Дніпро) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Лугова Галина Вікторівна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського", [Укр. військ-мед. акад. МО України]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5769 А] 

 УДК 616.34-036.22:355.511.5(282.247.32) 
2301. Маслова Г. С. Особливості патогенезу, лікування та профілактики еро-

зивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на гемобластози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Маслова Ганна Сергіївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Вищ. 
держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Донецьк, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6047 А] 

 УДК 616.33/.34-002:616.155.392]-092-08-084 
2302. Мельник Н. С. Особливості перебігу генералізованого парадонтиту при 

дисфункції щитоподібної залози: вплив на структурно-функціональний стан кіст-
кової тканини альвеолярного відростка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мельник Надія Степанівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(11 назв). — 100 пр. — [2009-6283 А] УДК 616.314.17-008.1:616.441 
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2303. Митченок О. В. Застосування ендодонто-ендоосальних імплантатів при 
консервативно-хірургічному лікуванні хронічного верхівкового періодонтиту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Митченок Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5955 А] УДК 616.314.19-002.2-089.843 

2304. Мовлянова Н. В. Удосконалення патогенетичної терапії хронічних 
гастродуоденітів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мовлянова Наталія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-6116 А] УДК 616.342-002.2-085-053.2 

2305. Нонєва Н. О. Обґрунтування застосування нових антисептичних засобів 
для профілактики та лікування альвеоліту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Нонєва Наталія Олегівна ; Держ. 
установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Одес. держ. мед. ун-т]. — 
Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5228 А]
 УДК 616.314.8-085.262.1 

2306. Олійник Н. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування варіантів комплекс-
ної терапії цирозу печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Олійник Ніна Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського" МОЗ України]. — Івано-Франківськ, 2009. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5699 А] 

 УДК 616.36-004-085-092 
2307. Оліпер О. А. Клініко-морфологічні особливості перебігу хронічного ге-

патиту С у нон-респондерів та методи його медикаментозної корекції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / 
Оліпер Олена Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-5510 А] УДК 616.36-002-071-08 

2308. Омельченко В. Ф. Патологічна анатомія гострих ерозивно-виразкових 
уражень шлунка у хворих на генералізований атеросклероз і нешлункові злоякісні пух-
лини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 
анатомія" / Омельченко Володимир Федорович ; Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. 
та невідклад. хірургії АМН України"]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-0363 А] УДК 616.33-002.44-004.6-006.6-091 

2309. Плотнікова В. Г. Обґрунтування застосування лізоцимвміщуючих пре-
паратів для лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Плотнікова 
Валерія Геннадіївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — 
Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6669 А]
 УДК 616.311.2-002-085-053.2 

2310. Пономарьова І. Г. Порушення імунної системи та мікробіоценозу ки-
шечнику у дітей, хворих на ентероколіт, та їх корекція пробіотиками : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Поно-
марьова Інна Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДУ "Ін-т педіатрії, 
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акушерства і гінекології АМН України"]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6426 А] 

 УДК 616.348-002-08-053.2 
2311. Попович І. Ю. Біофізичні основи реставрації коронок девітальних фрон-

тальних зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.22 "Стоматологія" / Попович Іван Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-5266 А] УДК 616.314-77 

2312. Преподобний В. В. Малоінвазивні технології в діагностиці та лікуванні 
кіст підшлункової залози : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Преподобний Вячеслав 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-5675 А] УДК 616.37-006-071-08 

2313. Савченко В. В. Розробка і обґрунтування застосування матеріалу "Кор-
Са-А" для виготовлення ротових запобіжників спортсменам контактних видів спор-
ту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Савченко Володимир Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад". — Полтава, 2009. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5974 А] 

 УДК 616.314-089.23-084:615.462 
2314. Сергійчук О. Л. Діагностика та лікування ахалазії кардії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Сергійчук 
Олег Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова. — Вінниця, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-6130 А] УДК 616.33-009.1-071-089 

2315. Скібіцький В. С. Профілактика запалення пульпи, що виникає після 
глибокого препарування зубів під незнімні конструкції зубних протезів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Скібіцький Вадим Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-5111 А] УДК 616.314.18-002-037-084-06 

2316. Супрун О. О. Клініко-інструментальна та лабораторна характеристика, 
можливості прогнозування та медикаментозної корекції мікрохолелітіазу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентеро-
логія" / Супрун Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології АМН України", [Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6144 А] УДК 616.366-003.7-036-07-037-085 

2317. Улановська-Циба Н. А. Вікові зміни стінки жовчного міхура людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Улановська-Циба Наталія Аркадіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Луган. держ. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Лу-
ганськ, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5400 А]
 УДК 616.366-002 

2318. Фещенко І. О. Порівняльна оцінка ефективності способів лікування хво-
рих на хронічний коліт із супутньою функціональною кардіоміопатією : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
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Фещенко Ірина Олегівна ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6309 А] 

 УДК 616.348-002-036.1/.2-085 
2319. Цевух Л. Б. Комплексне лікування періодонтиту постійних зубів з не-

сформованими коренями у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Цевух Людмила Борисівна ; Держ. установа 
"Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6151 А] УДК 616.314.165-053.2 

2320. Циж А. В. Діагностика та лікування перехресного прикусу у різні вікові 
періоди формування зубощелепного апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Циж Альбіна Валеріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5914 А] 

 УДК 616.314.26-053.3/.8-07-08 
2321. Черняєв С. В. Розробка складу, технології та дослідження супозиторіїв з 

комплексною антимікробною дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Черняєв 
Святослав Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5427 А]
 УДК 616.35-003.9:615.211 

2322. Шумейко О. Г. Експериментальне обґрунтування застосування екстрак-
ту з мідії чорноморської (Mytilus galloprovincialis Lam.) у комплексній терапії цукро-
вого діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.14 "Ендокринологія" / Шумейко Олексій Григорович ; Держ. установа "Ін-т 
пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". — Х., 
2009. — 23, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5479 А]
 УДК 616.379-008.64:594.124 

2323. Шуминська Т. А. Прогнозування та профілактика карієсу і гінгівіту у 
дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною апаратурою : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шуминська 
Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5919 А]
 УДК 616.314-002+616.311.2-002]-053.2-089.23 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  
органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

2324. Євстахевич І. Й. Патогенетичні аспекти, хірургічна тактика і клінічні 
наслідки операцій на селезінці у гематологічних хворих : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія і трансфузіологія" / 
Євстахевич Ігор Йосифович ; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології 
Акад. мед. наук України", [Держ. установа "Ін-т патології крові та трансфузіології 
медицини"]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 
100 пр. — [2009-6093 А] УДК 616.411-089:616.15]-06 

На ступінь кандидата 

2325. Попова С. С. Генез і клінічні аспекти ендокринопатій, що супроводжуються 
полікістозом яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Попова Світлана Стефанівна ; Держ. установа 
"Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України", 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31— 34 (31 назв). — 100 пр. — [2009-6065 А] 

 УДК 616.43-06:618.11-006-031.1-092-07 
2326. Ступаченко Д. О. Діагностика та хірургічне лікування новоутворень ви-

лочкової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Ступаченко Денис Олегович ; ДУ "Ін-т невідклад. віднов. 
хірургії ім. В. К. Гусака АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-5986 А]
 УДК 616.438-006-089 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

2327. Кауд Дія. Патогенез і лікування псоріазу у хворих з метаболічним син-
дромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венер. хвороби" / Кауд Дія ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН 
України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Х., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5863 А] 

 УДК 616.517-008.9 
2328. Ольховська Ю. О. Інгібітори клітинного циклу у патогенезі псоріазу та 

комплексна терапія виявлених порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Ольховська Юлія 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13  
(7 назв). — 100 пр. — [2009-5962 А] УДК 616.517-092:612.017]-08 

2329. Секела Т. Я. Патогенетичні особливості перебігу тяжкої травми в 
поєднанні з механічним пошкодженням шкіри та при застосуванні ксенодермопласти-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Секела Тетяна Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0442 A]
 УДК 616.5-001.1-089.85 

2330. Чорна Н. А. Розробка складу та технології гомеопатичної мазі для засто-
сування в дерматології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Чорна Наталія Ана-
толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5428 А] 

 УДК 616.5-002.9:615.454.1 
2331. Швець Л. В. Респіраторна м'язова дисфункція та рівень гомоцистеїну в 

крові хворих на системну склеродермію: клініко-патогенетичне значення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / 
Швець Лілія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Донецьк, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0566 А] 

 УДК 616.5-004 
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616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  
та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

2332. Статінова О. А. Особливості діагностики та лікування неврологічних 
порушень у хворих на хронічну ниркову недостатність, пролонговану гемодіалізом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-
роби" / Статінова Олена Анатоліївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого]. — Х., 2009. — 38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (48 назв). — 100 пр. — 
[2009-5271 А] УДК 616.61-008.64-036.12-071-085 

2333. Стусь В. П. Гігієнічна оцінка поєднаної дії радіаційного та хімічного 
факторів на сечостатеву систему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Стусь Віктор Петрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Дніпропетров. 
держ. мед. акад.]. — Донецьк, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (39 назв). 
— 100 пр. — [2009-5394 А] УДК 616.62:614.876/.878:613 

На ступінь кандидата 

2334. Гафсі Махер. Обґрунтування комплексного застосування тренінгу м'язів 
тазового дна та люмбосакральної електронейромодуляції у лікуванні передчасної еяку-
ляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Уро-
логія" / Гафсі Махер ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України", [Буковин. 
держ. мед. ун-т МОН України]. — К., 2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-0096 А] УДК 616.69-008.3:616.748]-092-085 

2335. Гюльмамедова М. Ф. Оптимізація імунодепресивної цитотоксичної те-
рапії хворих на системний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Гюльмамедова Медине Ферманов-
на ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — До-
нецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-6169 А]
 УДК 616.61-002.2:616.5-002.52]-08 

2336. Лампіга Є. В. Обґрунтування вибору раціонального лікування хворих з 
ятрогенними ушкодженнями сечоводу після гінекологічних операцій та принципів їх 
профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.06 "Урологія" / Лампіга Євген Володимирович ; Держ. установа "Ін-т урології 
АМН України", [Донец. мед. нац. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2009. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5883 А] 

 УДК 616.617:618.1-089]-08-084 
2337. Стець О. В. Зменшення ушкодження тканини нирки шляхом вибору без-

печних термінів повторної ударно-хвильової літотрипсії у хворих на сечокам'яну 
хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Уро-
логія" / Стець Олександр Віталійович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", 
[Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5389 А] 

 УДК 616.61-003.7:616.62]-07-089 
2338. Стрижак М. С. Порушення репродутивної функції чоловіків з хронічним 

простатитом хламідійної, мікоплазменної та уреплазменної етіології : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Стрижак 
Микола Сергійович ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України". — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-5826 А] УДК 616.697:579.882.1 
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2339. Шестопалка Р. І. Діагностика і методи патогенетичної терапії собак по-
роди німецька вівчарка за гострого і хронічного перебігу ниркової недостатності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діаг-
ностика і терапія тварин" / Шестопалка Роман Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-5119 А] УДК 616.61-07-08:636.7.044.09 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи 

На ступінь кандидата 

2340. Мартемянов В. В. Застосування серветок з іммобілізованим металоком-
плексом Сu2+ для лікування гнійних ран м'яких тканин : (клініко-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Мартемянов Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2009. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5221 А] УДК 616.74-002.3:615.477.7]-08-092.9 

2341. Мостовой С. О. Репаративний остеогенез нижньої щелепи на фоні інток-
сикації солями свинцю : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Мостовой Семен 
Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-0701 А] УДК 616.724-085.21-092.9 

2342. Панін А. В. Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки і резервних можли-
востей мікроциркуляторного русла у хворих на анкілозивний спондилоартрит: зв'я-
зок з кліничними проявами та ефективністю лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Панін Атрем Вале-
рійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
[Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Донецьк, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-6290 А] УДК 616.721-002.7:612.13/.15 

2343. Прохоров І. Є. Патогенетичне обґрунтування та оптимізація протиза-
пальної терапії суглобової форми ювенільного ревматоїдного артриту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Прохоров 
Ілля Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-0407 А] УДК 616.72-002.77-085.276.3-053.2 

2344. Турчин О. А. Оперативна корекція деформацій стопи у хворих на спад-
кову моторно-сенсорну нейропатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Турчин Олена Андріївна ; 
Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6308 А]
 УДК 616.718-0015-089.84+617.586 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь кандидата 

2345. Джанелідзе Т. Т. Оптимізація лікування діабетичної полінейропатії ме-
тодом озонотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.15 "Нерв. хвороби" / Джанелідзе Тамара Теймуразівна ; Акад. мед. наук Украї-
ни, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", [Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-5819 А] УДК 616.833:616.379-008.64-085 
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2346. Капустін Р. В. Ранні ендокринні порушення у структурі дисциркуля-
торної енцефалопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Капустін Руслан Владиславович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. 
мед. ун-т]. — К., 2009. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—34 (26 назв). — 100 пр. — 
[2009-5941 А] УДК 616.831-005:616.43]-071-08 

2347. Кладієв А. П. Клініко-патогенетична характеристика пізнього епілептич-
ного синдрому у учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кладієв Андрій Петрович ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Луган. держ. мед. ун-т]. — 
К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5213 А] 

 УДК 616.8-009.24-07:621.039.58-058.66 
2348. Кухарська А. В. Профілактичні та реабілітаційні заходи у дітей з вегета-

тивними дисфункціями на початку навчання у школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кухарська Алла Володимирів-
на ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України". — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5563 А]
 УДК 616.8-084-053.5 

2349. Литвин Б. С. Окиснювально-антиоксидантний гомеостаз та можливості 
його корекції у дітей з вегетативними дисфункціями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Литвин Богдан Степанович ; Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18. — 100 пр. — [2009-5218 А] УДК 616.839-008.6-08-053.2:557.352 

2350. Маркулан О. Л. Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики по-
вторного ішемічного інсульту у хворих з різними його підтипами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Маркулан 
Ольга Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 14—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-5774 А] УДК 616.831-005.4-02 

2351. Плужнікова Т. В. Наукове обґрунтування оптимізованої системи про-
філактики цереброваскулярних захворювань у населення агропромислового регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. меди-
цина" / Плужнікова Тетяна Владиславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад."]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). 
— 100 пр. — [2009-5177 А] УДК 616.831-084-058](477.53) 

2352. Плющев І. Є. Диференційоване лікування гіпертензивних внутрішньо-
мозкових крововиливів півкуль великого мозку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Плющев Ілля Євгенович ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН Ук-
раїни", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 110 пр. — [2009-5581 А] 

 УДК 616.831-005.1:616.12-008.331.1]-089 
2353. Ракова І. О. Вплив мозкового інсульту на стан серцевої діяльності в 

залежності від його характеру та перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Ракова Ірина Олексіївна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", 
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[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5374 А] 

 УДК 616.831-005:616.12]-036-07 
2354. Сидор Я. І. Динаміка епісиндрому при супратенторіальних пухлинах го-

ловного мозку до і після операції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Сидор Ярослав Іванович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5978 А] УДК 616.831-006.4 

2355. Черній О. В. Біоелектрична активність мозку при гострих порушеннях 
мозкового кровообігу в умовах фармакологічної блокади кальцієвих каналів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Черній Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. Максима Горького МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2009-5717 А] 

 УДК 616.831-005-036.1-092:615.225 
2356. Ширіна Т. В. Стан і нейро-реабілітаційні заходи у дітей з порушеннями 

пуринового обміну, які перенесли перинатальне ураження центральної нервової сис-
теми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Ширіна Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Донецьк, 
2009. — 22, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 110 пр. — [2009-5720 А]
 УДК 616.8-008.9-053.2 

2357. Шиян С. В. Особливості перебігу туберкульозу оболонок мозку і цент-
ральної нервової системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Шиян Світлана 
Вікторівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології 
АМН України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5636 А]
 УДК 616.831.9-002.5 

2358. Яворська О. Л. Патологічна звивистість, гіпо- і аплазія прецеребральних 
судин мозку і їх вплив на перебіг резистентних форм епілепсії у дітей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 
Яворська Оксана Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5239 А] 

 УДК 616.853:616.831]-053.2 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

2359. Панова Т. І. Нейрофізіологічні механізми та системні прояви модуляції 
опіоїдної рецепції : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Панова Тетяна Іванівна ; Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького, М-во охорони здоров'я України. — Донецьк, 2009. — 
34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (55 назв). — 100 пр. — [2009-5357 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-092 

На ступінь кандидата 

2360. Афанасьєв І. Є. Подружня дезадаптація при доброякісній гіперплазії 
передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Афанасьєв Ігор Євгенович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Вищ. держ. навч. закл. 
"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 
320 пр. — [2010-0012 А] УДК 616.89-008.442.4:616.65-006.5 

2361. Галущак О. В. Структура та характеристика тривожно-депресивних роз-
ладів у хворих на алкогольну залежність та принципи їх терапії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Галущак Олек-
сандр Васильович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 
психіатрії та наркології АМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 
України]. — Х., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-5649 А] УДК 616.89-008.441.3-071 

2362. Корж С. В. Особливості судинної деменції у пацієнтів з коморбідною 
соматичною патологією : (клініко-психопатол. аспекти) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Корж Сергій Васильо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. та суд. психіатрії та наркології. 
— К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5755 А]
 УДК 616.89:616.1/.7]-036 

2363. Корошніченко Д. М. Диференціальна діагностика та фармакотерапія за-
лежності від метадону та від героїну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Корошніченко Дмитро Миколайович ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН Ук-
раїни". — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-5557 А] УДК 616.89-008.441.3-02-071-085 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

2364. Зубач О. О. Клініко-патогенетичні особливості жовтяничних форм леп-
тоспірозу. Прогноз на основі багатофакторного аналізу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Зубач Олена 
Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського Акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького 
МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-5491 А] УДК 616.98:579.834 

2365. Павлина К. В. Особливості епідемічного процесу краснушної інфекції в 
Україні в умовах проведення вакцинопрофілактики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Павлина Ксенія Вікто-
рівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського АМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 
К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5891 А]
 УДК 616.916.1-036.22:614.47](477) 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

На ступінь кандидата 

2366. Дворчин Н. О. Параметри об'єктивної оцінки перебігу ранового процесу 
як підґрунтя покращення ефективності лікування ран : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Дворчин Назар Олего-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця , 2009. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2009-5937 А] 

 УДК 617-001.4-003.9-022-036-071 
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617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

2367. Заремба В. С. Діабетична стопа: патогенетичні механізми розвитку та 
нові підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Заремба Віталій Степанович ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 36 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 28—32 (50 назв). — 100 пр. — [2009-5490 А] 

 УДК 617.586:616.379-008.64]-092-08 

На ступінь кандидата 

2368. Назаров Г. О. Оптимізація моніторингу адекватності продовженої епіду-
ральної анестезії при операціях на судинах нижніх кінцівок : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. 
терапія" / Назаров Глеб Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад., [Одес. держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0343 А] УДК 617.58-089.5 

2369. Форманчук Т. В. Оптимізація методів оперативного лікування післяопе-
раційних вентральних гриж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. на-
ук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Форманчук Тетяна Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5235 А] 

 УДК 617.55-007.43-089.168 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 
2370. Костюк Н. О. Малоінвазивні операції "тунельна трабекулопунктура" та 

"тунельний синусосклероклейзис" при первинній глаукомі : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Костюк Наталія 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-6035 А] УДК 617.7-007.681-089 

2371. Хоменко Т. Б. Профілактика та корекція рогівкового астигматизму при 
факотрабекулотомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.18 "Офтальмологія" / Хоменко Тетяна Борисівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 17 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5277 А] 

 УДК 617.753.3:617.713]-084 
2372. Чуднявцев С. Є. Прогнозування постконтузійних дистрофічних змін 

сітківки та зорового нерва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Чуднявцев Сергій Євгенович ; Держ. установа "Ін-т 
очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2009. — 
16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5074 А] 

 УДК 617.73-001.31-007.17-073 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

2373. Чечуга С. Б. Прогнозування та профілактика невиношування вагітності 
у жінок з гіпергомоцистеїнемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
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наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Чечуга Сергій Броніславович ; 
М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 
Вінниця, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (25 назв). — 100 пр. — 
[2009-5916 А] УДК 618.3-005.6-092-084 

На ступінь кандидата 

2374. Винярський Я. М. Алгоритм діагностики гіперпластичних процесів 
ендометрія у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Винярський Ярослав 
Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5404 А]
 УДК 618.145-007.61-07 

2375. Віраг М. В. Прогнозування, діагностика, профілактика і терапія недоно-
шування у жінок з йододефіцитними захворюваннями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Віраг 
Мар'яна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0078 А] УДК 618.39:616.441]-07-084 

2376. Войт Н. Ю. Можливості мамосцинтиграфії в первинній діагностиці і 
оцінці ефективності протипухлинного лікування хворих на рак молочної залози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. 
діагностика, промен. терапія" / Войт Наталія Юріївна ; Нац. ін-т раку. — К., 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16. —. — [2009-5815 А] УДК 618.19-006.6-073.7 

2377. Гончарук І. В. Рецидиви раку шийки матки: клінічні особливості та мо-
лекулярно-біологічні фактори прогнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Гончарук Ірина Вікторівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0636 А] УДК 618.46-006.6-036-037 

2378. Дорошенко С. А. Прогнозування та профілактика нетримання сечі у 
жінок після гістеректомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дорошенко Сергій Анатолійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. 
сім'ї. — Донецьк, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-5204 А] УДК 618.14-089.87:616.62-008.22]-084-055.2 

2379. Заріцька В. І. Патоморфологічні особливості головного мозку у дітей у 
зв'язку з внутрішньоутробними TORCH-інфекціями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Заріцька Валентина 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0179 А] УДК 618.33-022:616.831-053.31-07 

2380. Кулаковська О. В. Індивідуалізація підходів до ведення жінок із стресо-
вим нетриманням сечі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кулаковська Ольга Валеріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5878 А]
 УДК 618.14+618.714]-006.3 

2381. Кучерина Н. С. Оптимізація лапароскопічного лікування хворих з апо-
плексією яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кучерина Наталя Сергіївна ; М-во охорони 
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здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6107 А]
 УДК 618.11-007.43-089-072.1 

2382. Латій К. В. Профілактика спайкоутворення після лапароскопічних органо-
зберігаючих операцій у хворих з міомою матки та ендометріозом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Латій Кирил Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. 
ун-т. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-0269 А] УДК 618.14-006:616.381-072.1-007.274]-084 

2383. Лесків В. Л. Тактика ведення гінекологічних захворювань на тлі аутоімун-
ного тироїдиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лесків Володимир Львович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5946 А] 

 УДК 618.1:616.441]-08 
2384. Мумрова О. І. Профілактика ускладнень вагітності, пологів та після-

пологового періоду у жінок з анемією на тлі пієлонефриту : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Мумрова Олена Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-5097 А] УДК 618.3/.5-06:[616.155.194:616.61]-084 

2385. Остапенко О. І. Профілактика ускладнень вагітності, пологів та відмови 
від новонародженого у жінок з девіантним відношенням до материнства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Остапенко Ольга Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2009-5465 А]
 УДК 618.3/.7-084 

2386. Савіна З. О. Профілактика перинатальної патології при аномаліях поло-
гової діяльності на тлі плацентарної дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Савіна Зоя 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5473 А] УДК 618.2/.3-06:618.5]-084 

2387. Сафонова І. М. Діагностичне значення показників внутрішньосерцевої і 
периферичної гемодинаміки плода та прогнозування стану новонароджених у 
вагітних з запальними захворюваннями нирок : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сафонова Інесса 
Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад мед. 
наук України". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-5590 А] УДК 618.3:616.61-002-055.26 

2388. Ситник А. П. Акушерські та перинатальні наслідки позашлюбної вагіт-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Ситник Анатолій Павлович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 16, 
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5979 А]
 УДК 618.2-084:613.88 

2389. Страховецький В. С. Репродуктивне здоров'я жінок, які перенесли 
апоплексію яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Страховецький Віталій Сергійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0473 А]
 УДК 618.11-005.1-036:618.17 

2390. Сухін В. С. Передопераційна радіохемотерапія з використанням фтор-
піримідинів в комбінованому лікуванні раку шийки матки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. 
терапія" / Сухін Владислав Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва 
АМН України"]. — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2009-5273 А] УДК 618.146-006.6-085.849.2 

2391. Тарасов О. І. Лікування та профілактика клімактеричних порушень у 
жінок, які перенесли інфаркт міокарду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Тарасов Олександр Ігоревич ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-6145 А] УДК 618.176:616.127-005.8]-07-08-039.71 

2392. Яцина О. І. Реабілітаційні заходи в програмі відновлення репродуктив-
ної функції у жінок після консервативного лікування трубної вагітності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Яцина Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-5280 А] УДК 618.2-008-036.82 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

2393. Самір Ханджи Хісам Сафа. Моделі та засоби автоматизації процесів 
управління мобільними об'єктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Самір Ханджи Хісам 
Сафа ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5975 А] УДК 62-503.56/.57 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. 
Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

2394. Слізков А. М. Розвиток наукових основ прогнозування фізико-меха-
нічних властивостей текстильних матеріалів побутового призначення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Слізков Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 
45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (61 назва). — 100 пр. — [2009-6138 А]
 УДК 620.16:677.074 

На ступінь кандидата 

2395. Малик С. Б. Підвищення чутливості та вірогідності теплового методу 
неруйнівного контролю об'єктів промислового призначення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин" / Малик Світлана Борисівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-5621 А] УДК 620.179 
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2396. Тимусь М. Б. Інгібування корозії дюралюмінієвих сплавів безхроматни-
ми пігментами та їх синергічними композиціями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / 
Тимусь Мар'яна Богданівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5396 А]
 УДК 620.193:620.197.6 

2397. Юркевич Р. М. Опірність сірководневій корозії та корозійному розтріс-
куванню феритно-аустенітних і феритно-перлітних сталей газовидобувного обладнан-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. 
опір матеріалів та захист від корозії" / Юркевич Роман Михайлович ; НАН України, 
Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5439 А] УДК 620.194.2:620.197 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка.  
Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.01 Теорія та принципи машинобудування (машинознавство) 

На ступінь кандидата 

2398. Підгайчук Я. О. Розробка та синтез кулачково-цівкових механізмів пе-
реривчастого обертового руху вихідної ланки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Підгайчук Ярослав 
Олександрович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5469 А] УДК 621.01 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  
та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

2399. Дуравкін І. П. Прогнозування понадпаркового залишкового ресурсу го-
ловних паропроводів ТЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Дуравкін Ігор Петрович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-5741 А] УДК 621.186.3 

2400. Чиченін В. В. Підвищення ефективності кондиціювання теплоносіїв в 
освітлювачах комплексних зворотних систем охолодження енергоустановок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енер-
гоустановки" / Чиченін Вадим Валентинович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0556 А]
 УДК 621.175 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл та регулю-
вання електричної енергії. Електричні машини та прилади. Електричні 
вимірювання. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

2401. Костильов В. П. Процеси фотоелектричного перетворення енергії в 
кремнієвих багатошарових структурах з дифузійно-польовими бар'єрами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, 
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елементів і систем" / Костильов Віталій Петрович ; Ін-т фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29. 
— 100 пр. — [2009-5143 А] УДК 621.315.592 

На ступінь кандидата 

2402. Великодний Д. В. Тензорезистивні властивості плівкових систем Cu/Cr i 
Fe/Cr в області пружної і пластичної деформації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 
Великодний Дмитро Володимирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2009-5723 А] УДК 621.316.8 

2403. Даниленко О. І. Компенсація реактивної потужності промислових 
вітроелектричних станцій з асинхронними генераторами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів 
енергії" / Даниленко Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. 
— К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-5543 А]
 УДК 621.311.24:621.548 

2404. Лесько В. О. Оцінка чутливості втрат потужності в неоднорідних елек-
тричних мережах до збурень у вузлах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Лесько Владислав 
Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5329 А] УДК 621.311.16 

2405. Мамонтова І. Б. Фотоелектричні і оптичні явища в фотодетекторах і со-
нячних елементах на основі напівпровідників А3В5 з текстурованою межею поділу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика 
приладів, елементів і систем" / Мамонтова Ірина Борисівна ; НАН України, Ін-т 
фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-5772 А] УДК 621.315.592:621.383.51 

2406. Пискляров Д. С. Методи та засоби підвищення точності визначення втрат 
електроенергії в розподільних мережах 10 (6) кВ з використанням нечітких множин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. 
станції, мережі і системи" / Пискляров Дмитро Сергійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-5363 А] УДК 621.311.16 

2407. Пономарьов П. Є. Удосконалення засобу гідрофобізації ізоляційної 
поверхні високовольтного електроенергетичного обладнання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електрич. та 
магніт. полів." / Пономарьов Петро Євгенович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Держ. п-во "НДІ високих напруг" М-ва палива та енергетики України]. — Х., 2009. 
— 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—24 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5014 А] 

 УДК 621.315.62 
2408. Сіріков О. І. Електричний контроль ступеня секторних забруднень висо-

ковольтних опорних ізоляторів під робочою напругою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визна-
чення складу речовин" / Сіріков Олександр Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5032 А] УДК 621.311.1:621.315.62 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

2409. Доманський І. В. Ресурсозберігаючі технології експлуатації контактних 
мереж електрифікованих залізниць змінного струму : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.09 "Електротранспорт" / Доманський Ілля 
Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0643 А] УДК 621.332.3:625.3 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

2410. Шумілов М. Ю. Підвищення електричної та механічної міцності висо-
ковольтних полімерних ізоляторів в умовах комплексної дії експлуатаційних факто-
рів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техні-
ка сильних електрич. та магніт. полів" / Шумілов Михайло Юрійович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Держ. п-во "НДІ високих напруг" М-ва палива та енергети-
ки України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-0585 А] УДК 621.365 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

2411. Кузьмичов І. К. Відкриті електродинамічні системи з внутрішніми 
неоднорідностями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат наук : 
[спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Кузьмичов Ігор Костянтинович ; НАН України, Ін-т 
радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (39 назв). — 100 пр. — [2009-5455 А] УДК 621.372.41 

На ступінь кандидата 

2412. Сафонов І. М. Управління розподілом носіїв заряду в багатошарових 
квантоворозмірних гетероструктурах і динаміка лазерів на їх основі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. 
фізика" / Сафонов Іван Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. 
нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 13—17. — 100 пр. — 
[2009-5794 А] УДК 621.373.8 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

2413. Сахно В. І. Створення електрофізичних радіаційних установок та дослід-
ження змін властивостей матеріалів при промислових радіаційних технологіях : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. 
частинок і високих енергій" / Сахно Віктор Іванович ; НАН України, Ін-т ядер. 
дослідж. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (62 назви). — 100 пр. — 
[2009-5031 А] УДК 621.384.6 

На ступінь кандидата 

2414. Гельжинський І. І. Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних прис-
троїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних rail-to-rail опера-
ційних підсилювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Гельжинський Ігор Ігорович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Чернівці, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0097 А] 

 УДК 621.382 
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2415. Ковальчук М. Л. Фотоприймачі на основі твердих розчинів НgTe : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика при-
ладів, елементів і систем" / Ковальчук Мирослав Любомирович ; НАН України та М-во 
освіти і науки України, Ін-т термоелектрики, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2009-5552 А] УДК 621.383.5 

2416. Павлюченко А. В. Надширокосмуговий генератор шуму надвисокочас-
тотного діапазона на лавинно-пролітному діоді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Павлюченко 
Андрій Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 
23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5511 А]
 УДК 621.382:621.373.9 

2417. Сторонський Ю. Б. Методи і засоби опрацювання сигналів дозиметрич-
них детекторів з покращеними метрологічними характеристиками : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Сторонський Юрій Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 
[2009-5391 А] УДК 621.386.82 

2418. Фролов А. В. Прогнозування, діагностика, ідентифікація і надійність 
монокристалічних кремнієвих фотоперетворювачів із структурою n+-p-p+ : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. 
і вир-во електрон. техніки" / Фролов Андрій Віталійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. 
— Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6627 А]
 УДК 621.382/.383 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

2419. Тоцький О. В. Розвиток біспектральних методів аналізу та обробки 
сигналів у радіотехнічних вимірювальних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Тоцький 
Олександр Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (42 назви). — 
100 пр. — [2009-6559 А] УДК 621.39 

На ступінь кандидата 

2420. Гура В. І. Підвищення якості управління системами телекомунікацій на 
основі модернізації мережних протоколів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Гура Володи-
мир Ігорович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. п-во "Укр. НДІ зв'язку". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-0132 А]
 УДК 621.39 

2421. Мартинова О. М. Підвищення ефективності блокового кодування в 
нестаціонарних каналах моделі Гільберта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Мартинова 
Олена Миколаївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0306 А] УДК 621.39 
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621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

2422. Согіна Н. М. Синтез оптимальної структури швидкодіючого процесора 
ШПФ для цифрового модему відомчої мережі радіозв'язку : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби 
телекомунікацій" / Согіна Наталія Миколаївна ; М-во трансп. та зв'язку України, 
Держ. п-во "Укр. НДІ зв'язку". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16— 18 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-6188 А] УДК 621.391:519.72 

2423. Чуприна О. О. Технологія підвищення швидкодії модемів цифрової 
радіосистеми на основі використання теорії чисел при цифровій обробці сигналів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. 
пристрої та засоби телекомунікацій" / Чуприна Олександр Олексійович ; М-во 
трансп. та зв'язку України, Держ. п-во "Укр. НДІ зв'язку". — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6199 А] УДК 621.391.037.372:519.72 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

2424. Ларіонов О. М. Методика підвищення точності наземних засобів навіга-
ційного обслуговування на основі врахування впливу тропосферних ефектів у радіо-
каналі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "На-
вігація та упр. рухом" / Ларіонов Олександр Миколайович ; Держ. п-во "Центр. н.-д. 
ін-т навігації і упр.". — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — 
[2009-5456 А] УДК 621.396.946 

2425. Ткаченко А. Л. Системи автоматичного регулювання потужності пере-
давача з нечітким та ПІД-регуляторами в каналі радіоуправління : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засо-
би телекомунікацій" / Ткаченко Андрій Леонідович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. 
технологій. — К., 2009. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—23 (11 назв). — 200 пр. — 
[2009-5274 А] УДК 621.396 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису, передавання  
та приймання зображень. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь кандидата 

2426. Вуд Д. Оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізій-
них системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Девід Вуд ; Одес. нац. акад. зв'язку 
ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (48 назв). 
— 100 пр. — [2009-5485 А] УДК 621.397 

2427. Мірошниченко О. С. Гістограмні алгоритми обробки телевізійних 
мамографічних зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Мірошниченко Олександра 
Сергіївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2009-5697 А] УДК 621.397.48:004.932 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь кандидата 

2428. Дядченко В. Л. Підвищення паливної економічності багатоциліндрових 
двигунів з впорскуванням бензину в режимах малих навантажень і холостого ходу : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 
енерг. установки" / Дядченко Вячеслав Леонідович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0159 А]
 УДК 621.43.04 

2429. Стрельченко Є. В. Забезпечення безпечного вимкнення рідинних ракет-
них двигунів з допаленням окислювального генераторного газу при повному 
виробленні компонентів палива з баків ракети-носія : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Стрельчен-
ко Євген Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 
ін-т", [Держ. п-во "Конструктор. бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля Нац. косміч. 
агентства України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-5800 А] УДК 621.454.052 

621.5 Пневмоенергетика, машини та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

2430. Живиця Ю. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень 
для процесів керування холодильними установками : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Жи-
виця Юрій Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. акад. холоду]. — 
Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 110 пр. — 
[2009-5207 А] УДК 621.576:004.94 

2431. Мартинюк М. О. Вживання суміші пропан/етан як робоче тіло холо-
дильного комплексу низькотемпературної конденсації природного газу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. і 
компресор. техніка, системи кондиціювання" / Мартинюк Максим Олегович ; Одес. 
держ. акад. холоду. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-5666 А] УДК 621.564:629.463.125 

621.6 Пристрої, обладнання та апаратура для транспортування, 
зберігання та розподілення рідин та газів 

На ступінь доктора 

2432. Камель Г. І. Підвищення ефективності промислового транспорту целю-
лозно-паперових виробництв шляхом вибору раціональних конструктивних, 
технологічних та експлуатаційних параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Камель Георгій Іванович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 27—33 (56 назв). — 100 пр. — [2009-5170 А] УДК 621.643:676.051 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

2433. Воденніков С. А. Науково-технологічні основи формування композицій-
них покриттів із іонних розплавів для прогнозованого забезпечення функціональних 
властивостей пористих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Воденніков Сергій Анатолійович ; 
Запоріз. нац. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2009. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв). — 100 пр. — [2009-6248 А] 

 УДК 621.793:620.22-492.2:620.1 
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2434. Матвійчук В. А. Розвиток ресурсозберігаючих процесів локального 
ротаційного деформування на основі оцінки деформівності металів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 
тиском" / Матвійчук Віктор Андрійович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Кра-
маторськ (Донец. обл.), 2009. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (53 назви). — 
100 пр. — [2009-5153 А] УДК 621.77.01:539.375 

2435. Махненко О. В. Прогнозування деформацій при зварюванні і тер-
мічному правленні конструкцій на основі методів термопластичності і функції усад-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварю-
вання та спорідн. процеси і технології" / Махненко Олег Володимирович ; НАН 
України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—38 (27 назв). — 130 пр. — [2009-5953 А] УДК 621.791 

2436. Радченко О. К. Створення науково-технологічних основ формування ба-
гатокомпонентних порошкових систем і оптимізація технологічного процесу одер-
жання та підвищення якості кінцевого продукту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. 
матеріали" / Радченко Олександр Кузьмич ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І. М. Францевича. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). 
— 100 пр. — [2009-6067 А] УДК 621.762 

2437. Скульський В. Ю. Зварюваність теплостійких хромистих сталей для 
котлоагрегатів високих параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Скульсь-
кий Валентин Юрійович ; НАН україни, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — 
К., 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—28 (30 назв). — 120 пр. — [2009-6073 А]
 УДК 621.791.75:669.14.018 

На ступінь кандидата 

2438. Гладков А. С. Особливості електронно-променевої гарнісажної плавки 
сплаву Zr-1 Nb і розробка технології виготовлення трубних заготовок : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Гладков 
Андрій Сергійович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 150 пр. — [2009-5650 А] УДК 621.74 

2439. Ємченко О. А. Удосконалення технологій та обладнання для здрібнення 
і вторинного використання гумовотехнічних відходів на основі процесів обробки тиском : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 
машини оброб. тиском" / Ємченко Олена Анатоліївна ; Донбас. держ. машинобудів. 
акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16  
(23 назви). — 100 пр. — [2009-5206 А] УДК 621.77:678.029 

2440. Задорожня І. М. Покращення динамічних показників головного елект-
роприводу стана гарячої прокатки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Задорожня Інна 
Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Донбас. держ. машинобудів. 
акад.]. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-0654 А] УДК 621.771.22 

2441. Коленкова О. А. Особливості структуроутворення та оцінка технологіч-
ної пластичності з використанням акустичної емісії при виготовленні труб-оболонок 
твел зі сплаву Zr1Nb : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.01 "Матеріалознавство" / Коленкова Оксана Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт", [Держ. п-во "Н.-д. та конструктор.-
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технол. ін-т труб. пром-сті ім. Я. Ю. Осади"]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5496 А] УДК 621.774:669.296 

2442. Лапченко О. В. Удосконалення процесів комплексного насичення бо-
ром, титаном і алюмінієм при хіміко-термічній обробці вуглецевих сталей у порош-
кових сумішах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Лапченко Олексій Володимиро-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. машинобудів. 
акад.]. — Донецьк, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-5765 А] УДК 621.787.5 

2443. Літус К. О. Розробка та застосування ефективної технології хіміко-
термічної обробки виробів у порошкових сумішах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Літус Катерина 
Олександрівна ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5568 А] УДК 621.785.53 

2444. Лоза О. А. Удосконалення теорії проектування дисків пил гарячого 
різання прокату та обладнання для їх зміцнення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / Лоза 
Олена Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Приазов. держ. 
техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-5331 А] УДК 621.771 

2445. Матвійчук М. В. Структура і властивості високоміцних титанових сплавів, 
синтезованих із використанням гідрованого титану : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / 
Матвійчук Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдю-
мова. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-6048 А] УДК 621.762:661.882 

2446. Чорнобук С. В. Синтез та структурна чутливість механічних характерис-
тик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Чорнобук Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 110 пр. — [2009-5718 А] 

 УДК 621.762.2 
2447. Яровицин О. В. Мікроплазмове порошкове наплавлення жароміцних ні-

келевих сплавів з вмістом γ-фази 45-65 % : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Яро-
вицин Олександр Валентинович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-
тона. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 130 пр. — 
[2009-5998 А] УДК 621.791/.792:669.245 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 

2448. Мазнєв Є. О. Підвищення навантажувальної здатності циліндричних чер-
в'ячних передач застосуванням опукло-вгнутого профілю витків черв'яка : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / 
Мазнєв Євген Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-
ганськ, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-0684 А] УДК 621.833 
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2449. Малащенко В. В. Підвищення ефективності роботи механізмів вільного 
ходу застосуванням кулькових муфт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Малащенко Володимир Володими-
рович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-0687 А] УДК 621.838.4 

2450. Полінкевич Р. М. Модульний параметричний синтез шпиндельних 
гідростатичних підшипників з комплексним врахуванням похибок : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., вер-
стати та інструменти" / Полінкевич Роман Миколайович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2009-6121 А] УДК 621.822.172 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

2451. Заяць Г. В. Обґрунтування конструктивних параметрів відновлюваних 
кулькових опорно-поворотних кругів баштових кранів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Заяць 
Георгій Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Придніпров. держ. акад. буд-ва 
та архіт.]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-6526 А] УДК 621.873.11 

2452. Сагіров Ю. Г. Засоби зменшення коефіцієнта динамічності при пе-
ресуванні мостового крана з урахуванням нерівностей рейкової колії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. ма-
шини" / Сагіров Юрій Георгійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Приазов. держ. техн. 
ун-т]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5188 А]
 УДК 621.874 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 

2453. Сорокатий Р. В. Наукові основи та реалізація методу розрахунку зносу 
вузлів тертя способом трибоелементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Сорокатий Руслан 
Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — [2009-5385 А] УДК 621.891+539.3 

На ступінь кандидата 

2454. Маковкін О. М. Тертя та зношування інструментальних матеріалів зі зносо-
стійкими покриттями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Маковкін Олег Миколайович ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-5457 А] УДК 621.891 

2455. Машовець Н. С. Трибологічні характеристики титанових сплавів після 
низькотемпературного безводневого азотування в тліючому розряді : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в 
машинах" / Машовець Наталія Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-5459 А]
 УДК 621.891 
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2456. Полтавченко С. В. Підвищення зносостійкості деталей вузлів тертя суд-
ноплавних конструкцій металополімерними покриттями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / 
Полтавченко Сергій Вадимович ; Нац. авіац. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5584 А]
 УДК 621.891:629.5.083 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь кандидата 

2457. Боркун А. І. Підвищення ефективності механічної обробки поверхонь 
корпусних деталей з консольними елементами пониженої жорсткості : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машино-
буд." / Боркун Анатолій Ілліч ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. 
— Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2010-0052 А] 

 УДК 621.9 
2458. Щур Т. Г. Обґрунтування параметрів процесу дозування та розробка 

конструкції конусного дозатора біологічно активних кормових добавок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Щур Тарас Григорович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-5437 А] УДК 621.929.7:636.087.7 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  
Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

2459. Житльонок Д. М. Розвиток фізико-технічних основ гідродинамічної дії 
на вугільний масив крутих викидонебезпечних пластів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. ко-
палин" / Житльонок Дмитро Мусійович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів, 
Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Донецьк, 2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2010-0170 А] УДК 622.274:622.831.3 

2460. Чебенко В. М. Розробка наукових основ ефективного управління вибу-
ховим імпульсом при руйнуванні гірських порід на кар'єрах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Че-
бенко Валерій Миколайович ; Нац. гірн. ун-т, [Кременчуц. держ. політехн. ун-т 
ім. М. Остроградського]. — Дніпропетровськ, 2009. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(29 назв). — 150 пр. — [2009-5424 А] УДК 622.236.4 

На ступінь кандидата 

2461. Васютіна В. В. Обґрунтування параметрів підготовки крутих пластів на 
основі уточненого механізму гірського тиску при щитовому вийманні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ 
корис. копалин" / Васютіна Вікторія Володимирівна ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. держ. н.-д. і 
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проект.-конструктор. ін-т гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. справи НАН 
України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-5812 А] УДК 622.274.52 

2462. Дмитренко В. І. Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних 
родовищ в умовах вуглекислотної корозії і гідратоутворення із застосуванням ком-
плексного інгібітору на основі бішофіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. та газ. родовищ" / Дмитренко 
Вікторія Іванівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Полтав. від-ня Укр. 
держ. геологорозвідув. ін-ту М-ва охорони природ. навколиш. середовища України]. 
— Івано-Франківськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-5486 А] УДК 622.276.21 

2463. Кожушок О. Д. Обґрунтування параметрів комбінованої охоронної сис-
теми зростаючого опору для підтримання виїмкових штреків : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. 
копалин" / Кожушок Олег Денисович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — 
Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-5494 А] УДК 622.28 

2464. Моісеєнко П. Ю. Обґрунтування параметрів кавітаційного генератора 
для гідророзпушування вугільних пластів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Моісеєнко Павло Юрійович ; 
НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5344 А] 

 УДК 622.234.5:622.33 
2465. Сокуренко В. А. Обґрунтування параметрів конструкційних елементів 

розосереджених зарядів для підвищення якості підготовки гірської маси в кар'єрах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і 
гірн. механіка" / Сокуренко Володимир Аркадійович ; Кременчуц. держ. політехн. 
ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук, 2009. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5982 А] УДК 622.235.5:622.012.06 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

622.32 Добування рідких і газоподібних корисних копалин 

На ступінь кандидата 

2466. Писар Н. Б. Управління логістичним потоком на газотранспортних 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Писар Надія Богданівна ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Івано-Фран-
ківськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5672 А]
 УДК 622.323:005.332 

622.33 Добування твердих корисних копалин органічного походження 

На ступінь кандидата 

2467. Прохоренко С. П. Очищення стічних вод від нафтопродуктів, барвників 
і важких металів донецьким природним мезопористим вугіллям : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Прохо-
ренко Світлана Пилипівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5018 А] 

 УДК 622.33:66.081]:628.541 
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622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення та освітлення 
рудників. Шахтний дренаж (водовідлив). Осушування.  

Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь доктора 

2468. Семененко Є. В. Розвиток наукових основ гідромеханізації для відкритої 
розробки розсипних родовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Семененко Євген Володимиро-
вич ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 
2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (62 назви). — 100 пр. — [2009-6298 А]
 УДК 622.648.2:622.271.6 

На ступінь кандидата 

2469. Кириченко В. Є. Обґрунтування параметрів глибоководних ерліфтів з 
урахуванням перехідних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Кириченко Володимир Євгенович ; Нац. 
гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-5211 А] УДК 622.693.4 

622.7 Обробка, збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

2470. Когон Е. Ш. Обгрунтування потенційних показників збагачення полімі-
неральних руд Азовського родовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Когон Еліазар Шабсено-
вич ; Нац. гірн. ун-т, [Ін-т геол. наук]. — Дніпропетровськ, 2009. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 120 пр. — [2009-6219 А] УДК 622.7(477.7) 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  
Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

2471. Долженков А. П. Розвиток наукових основ створення високоефективних 
засобів індивідуального захисту шахтарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Долженков Анатолій Пилипович ; 
М-во вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — 
Макіївка (Донец. обл.), 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (39 назв). — 
100 пр. — [2009-6170 А] УДК 622.87 

На ступінь кандидата 

2472. Зюков Ю. Є. Підвищення ефективності роботи шахт ДП "Ровенькиантра-
цит" на основі досліджень геомеханічних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. геомеханіка" / Зюков Юрій 
Євгенійович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 120 пр. — [2009-6372 А] УДК 622.831.8 

624 Будівництво інженерних споруд і будівельні конструкції загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

2473. Єфіменко В. І. Несучі конструкції зі сталевих труб, заповнених центри-
фугованим бетоном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Єфіменко Віктор Іванович ; Держ. 
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вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Криворіз. техн. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (43 назви). — 100 пр. — 
[2009-5488 А] УДК 624.046.2 

2474. Кукунаєв В. С. Робота залізобетонних плоских згинних елементів при 
статичних і сейсмічних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кукунаєв Воло-
димир Сергійович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт., [Ін-т "КримНДІпроект" Мін-
регіонбуду України]. — Одеса, 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (58 назв). — 150 пр. — [2009-5145 А] УДК 624.014.042.2.042.7 

На ступінь кандидата 

2475. Бойко О. В. Оцінка міцності навскісно зігнутих балок на основі дволі-
нійних розрахункових діаграм деформування бетону та арматури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Бойко Ольга Вікторівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. 
— Полтава, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-0042 А] УДК 624.072.2.046.2 

2476. Гудзь С. А. Надійність і напружено-деформований стан сталевих балок з 
урахуванням сумісної роботи з огороджувальними конструкціями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Гудзь Сергій Анатолійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-
тюка. — Полтава, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-5730 А] УДК 624.072.222 

2477. Дарієнко В. В. Напружено-деформований стан гнучких анкерів у ста-
лезалізобетонних нерозрізних балках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Дарієнко Віктор 
Вікторович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5735 А]
 УДК 624.072.232:621.882.64 

2478. Лисюк С. А. Робота двовісно попередньо-напружених плит при попе-
речному згині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Лисюк Сергій Анатолійович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка", [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0277 А] УДК 624.012.36 

2479. Панюков С. Е. Сейсмостійкість багатоповерхових каркасних будівель із 
збірного залізобетону : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Панюков Сергій Емілійович ; 
Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2009. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6471 А] 

 УДК 624.016.5+699.841 
2480. Присяжнюк М. В. Напружено-деформований стан багатопорожнистих 

ребристих плит, армованих сталевим профільованим настилом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Присяжнюк Микола Володимирович ; Держ. п-во "Держ. НДІ буд. 
конструкцій", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5585 А] УДК 624.012.3 

2481. Радуль О. А. Несуча здатність та оптимальне проектування стержневих 
конструкцій з урахуванням загальної та локальної корозії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Радуль Оксана 



   

 
149

Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", 
[Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5185 А] 

 УДК 624.04:539.4 
2482. Сліпич О. О. Несучі стіни будинків з дрібних блоків ніздрюватого бето-

ну під впливом сейсмічних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Сліпич 
Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Укр. зон. н.-д. і проект. 
ін-т по цивіл. буд-ву Мінрегіонбуд України, ВАТ "КиївЗНДІЕП"]. — К., 2010. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 120 пр. — [2010-0457 A] 

 УДК 624.012:69.059 
2483. Шевчук С. Г. Несуча здатність та деформативність сталебетонних пе-

рекриттів із застосуванням зовнішнього армування із хвилястих настилів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Шевчук Святослав Григорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-0569 А] УДК 624.073.12 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

2484. Тімченко Р. О. Взаємодія фундаментних плит з основою, що нерів-
номірно деформується, при складному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Тімченко Радомир 
Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", 
[Криворіз. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(51 назва). — 100 пр. — [2009-5907 А] УДК 624.131:624.15 

На ступінь кандидата 

2485. Мелашенко Ю. Б. Взаємодія пальових фундаментів з ґрунтовою осно-
вою при вертикальному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Мелашенко Юрій Борисович ; 
Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5507 А] УДК 624.151.6:624.131.526 

2486. Сейф Ельдін Гаффар Хассан. Грунти, що набрякають, як основи 
фундаментів будівель і споруд в районі Межиріччя Республіки Судан : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи та фундамен-
ти" / Сейф Ельдін Гаффар Хассан ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 
[Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Полтава, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5899 А] УДК 624.15(624) 

2487. Червинський О. Я. Осадки буронабивних та буроін'єкційних паль при 
дії вертикальних стискаючих навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Червинський Олександр 
Якович ; Мінрегіонбуд України, Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій". — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0547 А]
 УДК 624.131.526:624.154.5 

2488. Ягольник А. М. Улоговинні зсуви та методи їх стабілізації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фунда-
менти" / Ягольник Андрій Миколайович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-
тюка. — Полтава, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-5080 А] УДК 624.131.53 
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625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  
Будівництво автомобільних доріг 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

2489. Родченко О. В. Теоретичні основи проектування жорстких покриттів 
аеродромів на дію надважких навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Родченко Олек-
сандр Васильович ; Нац. трансп. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5704 А] УДК 625.717.2 

2490. Роман С. В. Удосконалення методів обґрунтування ремонтно-експлуа-
таційних робіт на вулично-дорожніх мережах міських населених пунктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та 
аеродроми" / Роман Сергій Вікторович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5896 А] УДК 625.712.08 

627 Природні водні шляхи, порти, гавані та берегові  
гідротехнічні споруди 

На ступінь доктора 

2491. Славінська О. С. Теорія та методи прогнозування розмивів в зоні впли-
ву мостових переходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Славінська Олена Сергіївна ; Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — 
[2009-5232 А] УДК 627.15:626.823.82 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід і каналізація. 
Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

2492. Пономарьов К. С. Споруда для скиду зворотних вод з біоставком та 
біоплато "Водоскидний ківш" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Пономарьов Костянтин 
Сергійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0394 А] УДК 628.35 

2493. Чуб І. М. Підвищення ефективності роботи натрій-катіонітових фільтрів 
в системі водопостачання підприємств теплоенергетики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Чуб 
Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва]. — Рівне, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-0558 А] УДК 628.16 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

2494. Клец Д. М. Вплив експлуатаційних факторів та технічного стану ав-
томобіля на його стійкість проти заносу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Клец 
Дмитро Михайлович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5750 А] УДК 629.33.017 

2495. Михалевич М. Г. Вдосконалення електропневматичних апаратів 
гальмів-ного приводу автотранспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Михалевич Ми-
кола Григорович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5224 А] УДК 629.3.02:681.527.35 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь кандидата 

2496. Войтенко Г. О. Попередження відмов ходової частини рухомого складу 
на основі автоматизованого акустичного контролю коліс під час руху : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів" / Войтенко Галина Олегівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-0622 А] УДК 629.4.027 

2497. Лоза П. О. Покращення методів випробувань тягових двигунів та 
допоміжних машин електровозів постійного струму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Лоза Петро Олек-
сійович ; М-во трансп. та звязку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0285 А] УДК 629.423.31:621.313.2 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

2498. Луньов О. О. Вдосконалення пристроїв тепловідведення замкнутих сис-
тем охолодження енергетичних установок суден та морських споруд : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-
новки" / Луньов Олександр Олександрович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севасто-
поль, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5947 А]
 УДК 629.5.048.7 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

2499. Златкін О. Ю. Моделі та методи початкового виставлення безплатформ-
ної інерціальної навігаційної системи для забезпечення точності виведення ракети-
носія з транспортного літака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси упр." / Златкін Олег Юрійович ; Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-5743 А] УДК 629.73/.76 

2500. Кравчук М. П. Підвищення ефективності функціонування ергатичної 
системи управління літаком при виконанні посадки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 
Кравчук Микола Петрович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5870 А] УДК 629.735.077 
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63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

2501. Лавров В. В. Методологія сталого розвитку лісової галузі України : 
теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Лавров Віталій Васильович ; Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. 
наук. — К., 2009. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—40 (71 назва). — 150 пр. — 
[2009-5326 А] УДК 630*6](477) 

На ступінь кандидата 

2502. Данькевич С. М. Стан лісонасінного комплексу сосни звичайної на Ма-
лому Поліссі та шляхи збереження його генофонду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Даньке-
вич Степан Михайлович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5251 А] 

 УДК 630*232:582.475 
2503. Кузнєцова Т. Л. Внутрішньовидова мінливість Fraxinus еxcelsior L. у 

географічних культурах та природних лісах Лівобережного Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. куль-
тури, селекція, насінництво" / Кузнєцова Тетяна Леонідівна ; Укр. ордена "Знак По-
шани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — Х., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5876 А] 

 УДК 630*16:630*5](477.5) 
2504. Поліщук О. П. Лісівничо-меліоративна ефективність полезахисних лісо-

вих смуг різних конструкцій, сформованих рубками догляду в умовах Київської 
височинної області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Поліщук Олександр Петрович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5583 А] УДК 630*2(477.41) 

2505. Сендонін С. Є. Динаміка природного насіннєвого поновлення дуба зви-
чайного (Quercus robur L.) у свіжих дібровах південної частини Правобережного 
Лісостепу залежно від комплексу абіотичних факторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Сендонін 
Сергій Євгенович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5594 А] 

 УДК 630*231:582.632.2](477.46) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

2506. Дорошенко А. П. Ефективність функціонування сільськогосподарських 
підприємств різних організаційно-правових форм : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дорошенко 
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Андрій Петрович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. держ. аграр. 
акад. М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5546 А] УДК 631.11 

2507. Драгунцов В. В. Підвищення економічної ефективності виробництва 
картоплі у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Драгунцов 
Валерій Валерійович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6409 А] 

 УДК 631.16:635.21 
2508. Єфанов В. А. Організаційний розвиток обслуговуючих кооперативів в 

інфраструктурі аграрного ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єфанов Володимир Анатолійович ; 
Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2009-6411 А] УДК 631.115.8:631.5 

2509. Карпович А. А. Оцінка фінансового стану аграрних підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Карпович Андрій Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-6529 А] УДК 631.16 

2510. Ничик А. В. Організаційно-економічне забезпечення ветеринарного об-
слуговування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ничик Алла 
Василівна ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6418 А] УДК 631.16:636.09 

2511. Пристемський О. С. Формування та удосконалення конкурентоспро-
можності фермерських господарств регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пристемський Олек-
сандр Станіславович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5015 А] УДК 631.15:338.43 

2512. Толстопятова Д. Г. Економічна ефективність підприємств регіонального 
молокопродуктового підкомплексу : (на матеріалах Хмельниц. обл.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Толстопятова Діана Григорівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. 
аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-5623 А] УДК 631.14:637.1 

2513. Троян А. В. Активізація діяльності сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Троян Аліна Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-5992 А] УДК 631.115:005.61 

2514. Фрунза С. А. Економічний механізм регулювання інвестиційного роз-
витку аграрної сфери економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Фрунза Світлана Анато-
ліївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Кіровоград. нац. техн. 
ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 
[2009-5628 А] УДК 631.164.23 
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631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

2515. Зубко В. М. Підвищення ефективності механізованого технологічного 
процесу вирощування та збирання озимого ріпаку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-
ва" / Зубко Владислав Миколайович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 
Василенка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Х., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5136 А] 

 УДК 631.3:633.85 
2516. Кравченко І. Є. Обґрунтування параметрів вертикального робочого ор-

гану гичковидаляючого пристрою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Кравченко 
Іван Євграфович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2009. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6382 А] УДК 631.311.7 

2517. Падалка В. В. Обґрунтування параметрів активної культиваторної лапи 
для поверхневого обробітку ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Падалка 
Вячеслав Вікторович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. 
М-ва аграр. політики України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0372 А] УДК 631.316.2 

2518. Пугач А. М. Обґрунтування параметрів культивованих лап, оснащених 
елементами локального зміцнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Пугач 
Андрій Миколайович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — 
Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 150 пр. — 
[2010-0409 А] УДК 631.361.022 

2519. Теслюк Г. В. Обґрунтування технологічного процесу, параметрів та 
режимів роботи машини для виділення насіння гарбуза : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Теслюк Геннадій Володимирович ; М-во аграр. політики України, Таврійс. 
держ. агротехнол. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Мелітополь (Запоріз. 
обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0485 А]
 УДК 631.361.72 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

2520. Філон В. І. Діагностика і екологобезпечне спрямування трансформації 
ґрунтів при внесенні добрив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Філон Василь Іванович ; Нац. наук. 
центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Харків. нац. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва]. — Х., 2009. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (30 назв). 
— 100 пр. — [2009-6075 А] УДК 631.417:631.816 

На ступінь кандидата 

2521. Канівець С. В. Чорноземні ґрунти Опілля Правобережжя Десни: 
генетичні особливості, класифікація, родючість : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Канівець 
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Сергій Вікторович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соко-
ловського", [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики 
України, Харків. проект.-технол. центр "Облдержродючість". — Х., 2009. — 17 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6029 А] 

 УДК 631.445.4:631.45](477.51) 
2522. Семенов Д. О. Рухомість кадмію в ґрунтах Лівобережного Лісостепу та 

Степу України та його транслокація до злакових культур і соняшнику : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агро-
фізика" / Семенов Дмитро Олександрович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та 
агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6072 А] УДК 631.41(477.5) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

2523. Ляшенко Г. В. Теоретичні і методологічні основи агрокліматичної 
оцінки продуктивності сільськогосподарських культур в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліма-
тологія, агрометеорологія" / Ляшенко Галина Віталіївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — 
Одеса, 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (59 назв). — 100 пр. — 
[2009-5664 А] УДК 631.5:551.584 

2524. Никифорова Л. Є. Низькоенергетичні електромагнітні технології для 
активації насіння тепличних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Никифорова Лариса 
Євгенівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Таврійс. держ. 
агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—35 (28 назв). — 100 пр. — [2009-6468 А] УДК 631.53.027:621.396.65 

На ступінь кандидата 

2525. Данилова О. А. Підвищення ефективності виробництва зерна в умовах 
недостатнього зволоження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Данилова Олена Анатоліївна ; 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5087 А] УДК 631.56:633.1 

2526. Капустіна Т. Б. Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для 
селекції на продуктивність і стійкість до хвороб : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Капустіна Тетяна 
Борисівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2009. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5748 А] 

 УДК 631.527:[633.11+633.14 
2527. Криштоп Є. А. Віддалена гібридизація ярих злаків і її модифікація низь-

кою температурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція рослин" / Криштоп Євген Анатолійович ; Ін-т рослинництва, 
ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 
М-во аграр. політики України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 130 пр. — [2009-5873 А] УДК 631.52:633.1 

2528. Усик Л. О. Характеристика відмінних морфологічних ознак пшениці 
м'якої озимої та їх використання в селекції на Півдні Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Усик Люд-
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мила Олександрівна ; Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — нац. центр 
насіннєзнав. та сортовивч., [Ін-т землеробства півд. регіону УААН]. — Одеса, 2009. 
— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2009-5418 А] 

 УДК 631.52:633.111"324"](477.72) 
2529. Ящук Н. О. Технологічні властивості зерна і борошна озимого жита за-

лежно від режимів та термінів зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. обробка продуктів рослинництва" / Ящук 
Надія Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6000 А]
 УДК 631.56:633.14"324":664.64.016 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

2530. Сташук В. А. Наукові засади управління водогосподарсько-меліоратив-
ним комплексом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Сташук Василь Андрійович ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2009-6189 А] УДК 631.6+627.533.13/.14](477) 

На ступінь кандидата 

2531. Дрозд О. М. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів Сухого 
Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Дрозд Олена Миколаївна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5823 А] УДК 631.61:631.51 

2532. Корнбергер В. Г. Ресурсозберігаюче та природоохоронне нормування 
водокористування при вирощуванні рису : (на прикл. Краснознам'ян. зрошув. маси-
ву) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 
меліорації" / Корнбергер Володимир Глібович ; Херсон. держ. аграр. ун-т, [ДВНЗ 
"Херсон. держ. аграр. ун-т", М-во аграр. політики України, Ін-т рису УААН]. — Хер-
сон, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 
[2009-6174 А] УДК 631.672:633.18](477) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

2533. Захарова О. О. Молекулярно-генетичний поліморфізм грибів роду Fusa-
rium Link, що вражають кукурудзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Захарова Ольга Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т харч. біотехнології та геноміки, [Півд. біотехнол. центр в 
рослинництві УААН]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2009-5089 А] УДК 632.4:633.15 

633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 

2534. Жмурко В. В. Фізіолого-біохімічні аспекти фотоперіодичного і 
яровизаційного контролю розвитку рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Жмурко Василь Васильович ; 
НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—37 (59 назв). — 100 пр. — [2009-6094 А] УДК 633.11"324":631.52/.53 

На ступінь кандидата 

2535. Дубовий О. І. Сортова реакція озимої пшениці на технологічні прийоми 
вирощування в східній частині північного Степу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Дубовий Олександр 
Іванович ; Ін-т зерн. госп-ва, Укр. акад. аграр. наук, [Луган. ін-т агропром. вир-ва]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-0153 А] УДК 633.11(477.52/.54) 

2536. Колісник В. І. Урожайність і якість зерна пшениці озимої при засто-
суванні сидератів в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Колісник Володимир Іва-
нович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва]. 
— Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-6033 А] УДК 633.11"324":631.559]:631.581 

2537. Радченко І. М. Особливості створення вихідного матеріалу пшениці ози-
мої м'якої на продуктивність у східній частині Степу та Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Рад-
ченко Ігор Миколайович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, 
[Донец. ін-т агропром. вир-ва УААН]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 18  
(5 назв). — 100 пр. — [2009-5790 А] УДК 633.11"324":631.527 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

2538. Дідур І. М. Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від 
впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісос-
тепу Правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Дідур Ігор Миколайович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т 
М-ва аграр. політики України, Ін-т кормів Укр. акад. аграр. наук. — Вінниця, 2009. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-5820 А] УДК 633.35:631.82:631.55.03](477.4) 

2539. Стрихар А. Є. Насінна продуктивність сої залежно від технології виро-
щування в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Стрихар Анатолій 
Євгенович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5985 А] 

 УДК 633.34:631.55](477.4) 

634 Садівництво загалом. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

2540. Слободяник Л. М. Господарсько-біологічні особливості інтродукованих 
сортів яблуні в інтенсивних насадженнях Правобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівниц-тво" / 
Слободяник Людмила Михайлівна ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 
2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6139 А] 

 УДК 634.11(477.4) 
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2541. Чухіль С. М. Оцінка вегетативно розмножуваних підщеп яблуні в умо-
вах північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Чухіль Сергій Миколайович ; Ін-т 
садівництва Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-0560 А] УДК 634.11:631.541.1 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

2542. Тараненко О. Г. Продуктивність кущів винограду під впливом піджив-
лення комплексом мікроелементів (Ni, Cr, Mn, Ti) на півдні України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Тара-
ненко Олена Георгіївна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. ін-т винограду і вина "Мага-
рач", [Одес. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України]. — Одеса, 2009. — 
23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5600 А] 

 УДК 634.8:631.559.81](477.7) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

2543. Фурдига М. М. Селекційно-генетичний потенціал складних міжвидових 
гібридів картоплі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція рослин" / Фурдига Микола Миколайович ; Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва, Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т картоплярства]. — Х., 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6628 А] 

 УДК 635.21:631.527.5 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

2544. Сасімова І. А. Обґрунтування інформаційних електромагнітних методів і 
оптико-електронних систем збільшення продуктивності тварин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і сис-
теми" / Сасімова Інна Анатоліївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Ва-
силенка. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — 100 пр. — 
[2009-5109 А] УДК 636.03.01 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

2545. Киричко Б. П. Патогенетичне обґрунтування лікування тварин із за-
пальною хірургічною патологією препаратами з антиоксидантною дією : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Ки-
ричко Борис Павлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. 
держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 36 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (36 назв). — 100 пр. — [2010-0211 А] УДК 636.09:616-002-08 

2546. Скрипка М. В. Патоморфологічні зміни при хламідіозі свиней : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 
морфологія тварин" / Скрипка Марина Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
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користування України, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — 
К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2009-5796 А] 

 УДК 636.4.09:616.983 

На ступінь кандидата 

547. Гомзиков О. М. Лікувально-профілактична ефективність рослинних пре-
паратів за аерозольного їх застосування при респіраторних хворобах телят і поросят : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Гомзиков Олексій 
Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 130 пр. — [2009-5048 А] 

 УДК 636.2/.4.082.35.09:616.9-085 
2548. Деркач І. М. Генетичні властивості ентеровірусів свиней та їх кореляція 

із серотиповою належністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імуноло-
гія" / Деркач Ірина Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Ін-т вет. медицини Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5736 А] УДК 636.4.09:616.98 

2549. Дмитренко Н. І. Гломерулонефрит у домашніх котів : (патогенез, діаг-
ностика і лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Дмитренко Надія Іванівна ; Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — Біла Церк-
ва (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. —  
[2009-5854 А] УДК 636.8.09:616.61-07-08 

2550. Дубовий А. А. Гістоморфологія щитоподібної залози собак у постна-
тальному періоді онтогенезу в умовах Полісся Житомирщини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 
морфологія тварин" / Дубовий Анатолій Андрійович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Біла Церква (Київ. 
обл.), 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-5856 А] УДК 636.7.09:616.441](477.41/.42) 

2551. Кучерук М. Д. Санітарно-гігієнічне та клініко-експериментальне обґрун-
тування застосування нутріцевтиків курчатам-бройлерам : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
Кучерук Марія Дмитрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (25 назв). — 100 пр. — [2009-5147 А]
 УДК 636.52/.58.09:[616.34:615.24] 

2552. Муковоз В. М. Удосконалення засобів специфічної профілактики дерма-
томікозів коней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Муковоз 
Вячеслав Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2009-5778 А]
 УДК 636.1.09:616.5 

2553. Пчелінська Л. В. Патоморфологічні зміни у курей за еймеріозу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія 
і морфологія тварин" / Пчелінська Любов Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
К., 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-5183 А]
 УДК 636.52/.58.09 
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2554. Синяговська К. А. Остеосаркома трубчастих кісток собак : (діагностика 
та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 
16.00.05 "Вет. хірургія" / Синяговська Катерина Адольфівна ; Білоцерків. нац. аграр. 
ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад., М-во аграр. політики України]. — Біла Церква 
(Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6512 А]
 УДК 636.7.09:616.71-006.34]-07-08 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь кандидата 

2555. Ткачов О. В. Репродуктивні якості та придатність сперми жеребців-
плідників заводських порід до кріоконсервування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Ткачов 
Олександр Володимирович ; Ін-т тваринництва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2009. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5160 А] 

 УДК 636.1.082 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

2556. Дудок А. Р. Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при 
формуванні стада жирномолочного типу української червоної молочної породи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 
та селекція тварин" / Дудок Альона Романівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-
Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства]. — Херсон, 2009. — 17 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5252 А] 

 УДК 636.2.083.39:631.17 
2557. Лісовенко Т. О. Науково-технічні нововведення у тваринництві України 

у ХХ — на початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Лісовенко Тетяна Олексіївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 
обл.), 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 150 пр. — [2010-0681 А]
 УДК 636.2.083/.084(091) 

2558. Приходько М. Ф. Оцінка продуктивності та технологічних властивостей 
молока новостворених порід і типів худоби Північно-Східного регіону України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 
вир-ва продуктів тваринництва" / Приходько Микола Федорович ; Держ. вищ. навч. 
закл."Херсон. держ. аграр. ун-т", [Сум. нац. аграр. ун-т, М-во аграр. політики 
України]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-6613 А] УДК 636.22/.28.034.082.1:637.12.05 

2559. Сотніченко Ю. М. Ефективність селекції у племінних стадах української 
чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Сотніченко Юлія Миколаїв-
на ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Білоцерків. нац. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики України]. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2009-5386 А] 

 УДК 636.22/.28.082.2 
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2560. Стріха Л. О. Селекційно-генетична оцінка м'ясної продуктивності худо-
би української червоної молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Стріха Людмила 
Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [ДВНЗ "Миколаїв. 
держ. аграр. ун-т"]. — Херсон, 2009. — 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5272 А] УДК 636.27.082.22 

2561. Шкваря М. М. Вплив техногенного навантаження на обмін речовин у 
корів та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Шкваря Микола Миколайович ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. 
— К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-5434 А] УДК 636.22/.28:612.014.4 

2562. Щербак О. В. Генетичний аналіз раннього ембріогенезу великої рогатої 
худоби і свиней in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Щербак Оксана Василівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
розведення і генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5436 А] УДК 636.2+636.4]:57.085 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

2563. Держговський О. О. Фізіологічне обґрунтування використання гомоге-
нізованого корму у годівлі свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Держговський Олексій Олек-
сійович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. — 
Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5203 А]
 УДК 636.4.084/.087 

2564. Драган О. В. Продуктивні якості та генетичні особливості свиней при 
внутрішньопородному поєднанні різних типів української м'ясної породи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та се-
лекція тварин" / Драган Ольга Володимирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарст-
ва ім. О. В. Квасницького УААН, [Ін-т тваринництва центр. р-нів]. — Полтава, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5133 А] 

 УДК 636.4.082 
2565. Онищенко О. В. Вплив різних рівнів і джерел селену на обмін речовин 

та відтворну здатність ремонтних свинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Онищенко 
Олег Вікторович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2009. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5175 А] 

 УДК 636.4.084.421 
2566. Петренко С. М. Оцінка господарськи корисних ознак та біологічних 

особливостей чистопородних і помісних свиней : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Петренко 
Сергій Миколайович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Ін-т 
свинарства ім. О. В. Квасницького]. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 110 пр. — [2009-5360 А] УДК 636.4.082 

2567. Ремінний О. І. Продуктивність, якість м'яса, обмін речовин та стан 
внутрішніх органів свиней при згодуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3 : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Ремінний Олег Іванович ; Львів. нац. ун-т вет. медици-
ни та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Вінниц. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-5024 А] УДК 636.4.084.5.085.5 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

2568. Богдан Ю. А. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості 
молодняку кролів за різних рівнів протеїну та метіоніну у комбікормах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і 
технологія кормів" / Богдан Юрій Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — К., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-0039 А] УДК 636.92.087 

638 Догляд, утримання і розведення комах та інших членистоногих. 
Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь кандидата 

2569. Ковальська Л. М. Ліпідний та жирнокислотний склад тканин медонос-
них бджіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Ковальська Лідія Миколаївна ; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2009. — 
16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5493 А] 

 УДК 638.12 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво.  
Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

2570. Пукало П. Я. Лернеоз коропових риб (епізоотологія, патогенез, заходи бо-
ротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Па-
разитологія, гельмінтологія" / Пукало Петро Ярославович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2009-5371 А] УДК 639.215.2.09 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, 
торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.  

Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Видавнича справа.  
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

2571. Стадницька Ю. В. Роль Галицької дитячої періодики 20—30-х рр. ХХ ст. 
у становленні української пізнавальної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи  
і редагування" / Стадницька Юлія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т журналістики, Укр. акад. друкарства]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17  
(7 назв). — 120 пр. — [2009-5388 А] УДК 655.41:070-053.2](477.83/.86)"19" 
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656 Транспортні та поштові служби. Організація  
та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

2572. Гуменюк О. Г. Формування та розвиток конкурентного середовища 
транспортної системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Гуменюк Оксана 
Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Чернівец. торг.-екон. ін-т 
Київ. нац. торг.-екон. ун-ту]. — Ужгород, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (19 назв). — 150 пр. — [2009-6017 А] УДК 656.078 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

2573. Дорошкевич Д. В. Формування системи управління ресурсами авто-
транспортного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дорошкевич Дарія Вячеславівна ; 
Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 
150 пр. — [2009-5412 А] УДК 656.132:004 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

2574. Шевченко В. І. Удосконалення технології перевезення вантажів в 
універсальних контейнерах на залізницях України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Шевченко Віталій 
Іванович ; М-во трансп. та зв'язку України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 
2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5678 А] 

 УДК 656.225.073.235(477) 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 
2575. Івановський М. В. Оптимізація управління судном при заметі кошіль-

кового невода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Івановський Микола Володимирович ; Одес. нац. 
мор. акад. — Одеса, 2010. — 17, [2] с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-0186 А] УДК 656.61.052 

2576. Степаненко А. Г. Підвищення ефективності керування судном у порто-
вих водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "На-
вігація та упр. рухом" / Степаненко Анатолій Георгійович ; Одес. нац. мор. акад. — 
Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2009-6618 А] 

 УДК 656.61.052 
2577. Ткаченко О. С. Удосконалення методів контролю і прогнозу місця судна : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та 
упр. рухом" / Ткаченко Олександр Сергійович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5275 А] 

 УДК 656.61.052 
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657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

2578. Шайкан А. В. Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного управління 
промисловим підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шайкан Андрій Валерійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 
33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31 (43 назви). — 100 пр. — [2009-5478 А]
 УДК 657:005.921 

На ступінь кандидата 

2579. Андрос С. В. Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах 
кондитерської галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Андрос Світлана Вікторівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2010-0006 А] 

 УДК 657.4:664.6](477) 
2580. Боримська К. П. Рахунки бухгалтерського обліку: теорія і практика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз і аудит" / Боримська Катерина Павлівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — 
Житомир, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 
100 пр. — [2010-0616 А] УДК 657.41/.45 

2581. Зеленко С. В. Організація бухгалтерського обліку і аналізу в сільськогос-
подарських виробничих кооперативах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Зеленко Сергій Володими-
рович ; Нац. наук. центр Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук, [Луц. нац. техн. 
ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-5660 А] УДК 657:631.115.8 

2582. Карабаза І. А. Облік і аналіз виробничих запасів : (на прикл. гірн.-
збагачув. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Карабаза Ірина Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6460 А] УДК 657.445:622 

2583. Коваленко А. Г. Облік і аналіз фінансових інвестицій : (на прикл. пром. 
п-в України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Коваленко Аліна Григорівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2010-0213 А] УДК 657.6:658.152 

2584. Кожухова Т. В. Облік і аудит експортних операцій підприємств по ви-
робництву облицювальних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Кожухова Тетяна Валеріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0218 А] 

 УДК 657.6:339.5:666.75 
2585. Левицька О. О. Облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Левицька Ольга Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-6110 А] УДК 657.6:005.936.5 
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2586. Лежненко Л. І. Облік і аудит формування фінансових результатів : (на 
прикл. хлібопекар. п-в України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лежненко Людмила Ігорівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6463 А] 

 УДК 657:664.6(477) 
2587. Маліновська К. О. Облік витрат і аналіз виробництва насіннєвої кар-

топлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз і аудит" / Маліновська Катерина Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0300 А] УДК 657.471:635.21 

2588. Машошина Т. В. Економічний механізм розробки проектно-кошторис-
ної документації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Машошина Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт., [Укр. держ. акад. залізн. трансп. М-ва трансп. і зв'язку України]. — К., 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5222 А] 

 УДК 657.92:691 
2589. Нехай В. А. Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управлін-

ня діяльністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Нехай Вален-
тин Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5172 А]
 УДК 657.471.6:631.162 

2590. Петраковська О. В. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів 
діяльності банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Петраковська Олена Володимирівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6349 А] УДК 657:336.71 

2591. Подолянчук О. А. Облік доходів сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Подолянчук Олена Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр акад. аграр. наук. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2009-5582 А] УДК 657:631.162 

2592. Сапоговська О. В. Облік і контроль товарного забезпечення обороту на 
підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Сапоговська Оксана Володимирівна ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6478 А] УДК 657.6:339 

2593. Хуторян А. А. Облік і аудит формування фінансових результатів : (на 
прикл. п-в гірн.-збагачув. комплексу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Хуторян Алевтина Ана-
толіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0537 А]
 УДК 657.6:622.7 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  
Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

2594. Шафалюк О. К. Споживач в маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шафалюк Олек-
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сандр Казимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана". — К., 2009. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (38 назв). — 100 пр. — [2009-5432 А]
 УДК 658.893 

На ступінь кандидата 

2595. Гайдар С. М. Оцінка фінансової стійкості підприємств роздрібної тор-
гівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Гайдар Сергій Михайлович ; Харків. держ. ун-т харчування 
та торгівлі. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-5934 А] УДК 658.15:339.37 

2596. Говсєєва А. І. Механізм організації впливу на контрагентів авіатранс-
портних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Говсєєва Алла Іванівна ; Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-5045 А] 

 УДК 658.5:656.7.072.6 
2597. Дерев'янко Т. А. Підвищення ефективності діяльності промислового 

підприємства на основі навчання та розвитку його персоналу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Дерев'янко Тамара Антонівна ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. 
обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-5132 А] УДК 658.5:334.716 

2598. Жовковська Т. Т. Розвиток підприємств з виробництва продовольчих 
товарів на основі формування споживчого попиту : (на прикл. п-в пивобезалкогол. 
галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Жовковська Тетяна Тарасівна ; Київ. нац. ун-т харч. 
технологій, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2010-0172 А] 

 УДК 658.8:338.439.62 
2599. Козаченко О. А. Формування організаційно-економічного механізму 

процесного управління діяльністю комбікормових підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Козаченко Оксана Анатоліївна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук"]. — Житомир, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5942 А]
 УДК 658.5:636.085.55 

2600. Костюченко Л. В. Удосконалення механізму управління системою ма-
теріально-технічного забезпечення підприємств залізничного транспорту України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Костюченко Леся Вячеславівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (32 назви). — 100 пр. — [2009-5560 А] УДК 658.7:656.2](477) 

2601. Куровська Н. О. Організаційно-економічний механізм відродження 
галузі хмелярства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Куровська Наталія Олександрівна ; М-во аграр. 
політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-5057 А] УДК 658.5:633.791 

2602. Кучинський В. А. Ефективність організації систем ремонтно-технічного 
обслуговування обладнання машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ку-
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чинський Володимир Анатолійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-5881 А]
 УДК 658.588:621 

2603. Линда І. С. Формування та розвиток збутової діяльності підприємств 
АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Линда Іван Степанович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Львів. 
нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького М-ва аграр. політики 
України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2009-5330 А] УДК 658.81:631.11 

2604. Лукаш С. В. Фінансово-економічні взаємовідносини підприємств моло-
копродуктового підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лукаш Софія Валеріанівна ; 
Сум. нац. аграр. ун-т, [Львів. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Суми, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5885 А] 

 УДК 658.15:[338.436:637.1] 
2605. Луцька Т. В. Формування конкурентоспроможності бізнес-процесів під-

приємств сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Луцька Тетяна Валеріївна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 
120 пр. — [2009-5886 А] УДК 658.82:338.46 

2606. Марцишевська Ю. Л. Пріоритети ефективної підприємницької діяль-
ності в агроформуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Марцишевська Юлія Леонідівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6344 А] УДК 658.5:631.11 

2607. Мельнікова І. Є. Основи оцінки ефективності формування і використан-
ня виробничих засобів гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мель-
нікова Ірина Євгеніївна ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6115 А]
 УДК 658.53:622.7 

2608. Мендела І. Я. Формування системи продажу продукції нафтопереробних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Мендела Ірина Ярославівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника]. — Івано-Франківськ, 2009. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5223 А] 

 УДК 658.8:665.6](477) 
2609. Михайлов А. М. Відтворення основних засобів сільськогосподарських 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Михайлов Андрій Миколайович ; Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-5956 А] УДК 658.27:631.11 

2610. Остапенко Р. М. Організаційно-економічне забезпечення функціону-
вання товариств з обмеженою відповідальністю в сільському господарстві : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Остапенко Роман Миколайович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6289 А]
 УДК 658.51:631.1 
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2611. Тимошенко М. М. Формування та ефективність використання управлін-
ського персоналу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тимо-
шенко Микола Михайлович ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-5038 А] УДК 658.310.8:631.11 

2612. Чабан О. П. Розвиток методів оцінювання якості продукції і послуг за 
одиничними та узагальненими показниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Чабан Олеся Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5422 А] УДК 658.562 

2613. Чалапко Л. Д. Механізм управління фінансово-господарськими резуль-
татами діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чалапко Лідія Дмит-
рівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. ун-т економіки і права, Придніпров. держ. 
акад. буд-ва і архіт.]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 150 пр. — [2009-5069 А] УДК 658.15:621 

2614. Чуліпа І. Д. Моніторинг економічних показників діяльності підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Чуліпа Ігор Дмитрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-6154 А] УДК 658.14 

2615. Шилова О. Ю. Організаційно-економічне забезпечення розвитку під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Шилова Ольга Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т". — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-6636 А] УДК 658.14/.17(477) 

2616. Шкуратов О. І. Розвиток лізингової діяльності аграрних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Шкуратов Олексій Іванович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-
кучаєва, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0576 А] УДК 658.91 

2617. Штапаук С. С. Організаційне проектування інвестиційного процесу на 
торговельному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Штапаук Сергій Сергійович ; М-во 
освіти і науки України, Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації України, 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2009-6318 А] УДК 658.152 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

66.0 Хімічна технологія загалом 

На ступінь кандидата 

2618. Баранова Л. А. Основи технології оксидегідрохлорування хлорорга-
нічних сполук в умовах аерозольного нанокаталізу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / 
Баранова Ліана Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-
ганськ, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-0023 А] УДК 66.094.3.097 
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2619. Скорохода Т. В. Поверхнево-активні α-аралкілпероксидовмісні телехе-
латні олігоелектроліти та блок-кополімери на їхній основі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / 
Скорохода Тарас Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6552 А] 

 УДК 66.095.26-922.3 
2620. Щербакова Т. В. Стабілізація природного кольору продуктів переробки 

фруктів і овочів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.15 "Товарознавство" / Щербакова Тетяна Віталіївна ; Харків. держ. ун-т харчу-
вання та торгівлі. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2009-5079 А] УДК 66.022.33:664.8 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

2621. Татарчук В. О. Підвищення ефективності технологічних процесів очи-
щення газів для енергозберігаючих технологій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / 
Татарчук Володимир Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6306 А] 

 УДК 662.933.1 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

2622. Ковтун Л. Я. Ефективне використання зерна жита при його переробці в 
муку хлібопекарську : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і 
хлібопекар. виробів та комбікормів" / Ковтун Леся Яківна ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-6100 А] УДК 664.641.14:664.71-12 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

2623. Сидоренко О. В. Наукове обґрунтування і формування споживних влас-
тивостей продуктів з прісноводної риби та рослинної сировини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Сидоренко 
Олена Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 37 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2009-5474 А] УДК 664.951.6 

На ступінь кандидата 

2624. Саркісян Г. О. Розробка технології виноградного соку з високим 
вмістом фенольних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. на-
ук : спец. 05.18.13 "Технологія консервов. і охолодж. харч. продуктів " / Саркісян 
Ганна Овсепівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6129 А] УДК 664.856:634.8 
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666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість в'яжучих.  
Цемент і бетон 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

2625. Кулич В. Г. Оптимізація параметрів структури самозв'язаного карбіду 
кремнію підвищеної ударостійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Кулич Віталій Григорович ; НАН 
України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5562 А] 

 УДК 666.792-128:620.178.73 
2626. Тимощенко А. М. Вплив систем стабілізації пресів напівсухого пресу-

вання на якість цегли : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Тимощенко 
Андрій Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5233 А]
 УДК 666.3.032.6:691.41/.42 

2627. Шарапова В. В. Підвищення експлуатаційних властивостей матеріалів 
футеровки алюмінієвих електролізерів за рахунок удосконалення їх структурно-
фазових характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Шарапова Валентина Володимирівна ; М-во 
пром. політики України, Держ. п-во "Укр. НДІ спец. сталей, сплавів та феросплавів 
"УкрНДІспецсталь". — Запоріжжя, 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-6439 А] УДК 666.762.1:621.357.1 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство. Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

2628. Лазько Г. В. Особливості структуроутворення та шляхи підвищення влас-
тивостей бар'єрних шарів на корозійнотривких сталях, сформованих лазерним легуванням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та 
терміч. оброб. металів" / Лазько Галина Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Донецьк, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5663 А] 

 УДК 669.017.018.8:621.7 
2629. Ткаченко К. І. Вдосконалення хімічного складу та режимів термічної 

обробки легованих сталей, схильних до водневого окрихчування та флокеноутворення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. 
і терміч. оброб. металів" / Ткаченко Костянтин Ігоревич ; Приазов. держ. техн. ун-т. 
— Маріуполь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-5990 А] УДК 669.017 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

2630. Мезенцева І. О. Переробка відходів, що містять нікель, металургійним 
способом для одержання комплексних легуючих добавок : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. металів та 
спец. сплавів" / Мезенцева Ірина Олександрівна ; Нац. металург. акад. України, ["Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6224 А] УДК 669.15.054.8 

2631. Мішалкін А. П. Підвищення ефективності дуттєвих режимів конвертерів 
на основі дослідження гідродинаміки та перемішування ванни : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. 
металів та спец. сплавів" / Мішалкін Анатолій Павлович ; Нац. металург. акад. 
України. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2009-6285 А] УДК 669.184.14 

2632. Федосов А. В. Підвищення якості поверхні слябів з тріщиночутливих 
марок сталей, які відливаються на криволінійних МБЛЗ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 
спец. сплавів" / Федосов Андрій Васильович ; Приазов. держ. техн. ун-т. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 
100 пр. — [2009-5910 А] УДК 669.187 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

2633. Маліков Л. В. Особливості структурного стану та фізико-механічні 
властивості сплавів на основі Ті, Ае та Ni після подвійної іонної імплантації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Маліков Леонід Васильович ; Сум. держ. ун-т, [Наук. фіз.-технол. центр МОН 
та НАН України]. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-5622 А] УДК 669.295:539.3 

2634. Фільченков О. С. Дослідження технології виплавки кальцієвих бабітів 
на основі вторинних сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. металів та сплавів" / Фільченков Олек-
сандр Сергійович ; Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя, 2009. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 75 пр. — [2009-5064 А] УДК 669.2/.8.054.8 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 

676 Целюлозно-паперова промисловість 

На ступінь кандидата 

2635. Трембус І. В. Одержання солом'яних волокнистих напівфабрикатів орга-
носольвентними способами делігніфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Трембус Ірина 
Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6621 А] 

 УДК 676.1+676.23+676.272 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

2636. Параска О. А. Розробка нових композиційних складів для підвищення 
ефективності хімічного чищення текстильних виробів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 
швейних і трикотаж. виробів" / Параска Ольга Анатоліївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, 
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[Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2009-5671 А] УДК 677.464:648.28 

2637. Чечина І. Г. Розробка ресурсозберігаючої технології фарбування бавов-
няних і лляних тканин прямими барвниками із застосуванням ферментів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. 
матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Чечина Ірина Григорівна ; Херсон. нац. 
техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-5071 А] УДК 677.027.43 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 

2638. Мікульонок І. О. Процеси та обладнання перероблення термопластич-
них матеріалів з використанням вторинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. технології" / 
Мікульонок Ігор Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. 
— 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2009-6051 А] 

 УДК 678.073.02.05 

На ступінь кандидата 

2639. Демченко В. Л. Вплив магнітного і електричного полів на структуру та 
властивості систем на основі епоксидного полімеру, оксидів металів і поліаніліну : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика 
полімерів" / Демченко Валерій Леонідович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-5131 А] УДК 678.686.01:537.212 

2640. Мельник Л. І. Закономірності формування і застосування термостійких 
струмопровідних силоксанграфітових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріа-
лів" / Мельник Любов Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2009. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (12 назв). — 110 пр. — [2009-5155 А]
 УДК 678.6 

2641. Сєров В. Г. Синтез та дослідження поліуретансечовинних органо-неорга-
нічних гібридів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Сєров Всеволод Геннадійович ; НАН 
України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6676 А] УДК 678.664:678.744 

2642. Юрженко М. В. Електричні, термомеханічні та сорбційні властивості гіб-
ридних органо-неорганічних систем на основі уретанових олігомерів та силікатів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика 
полімерів" / Юрженко Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук, [Лаб. полімер. та біоматеріалів Ун-ту Клод Бернард Ліон 1]. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-5438 А] 

 УДК 678.84:542.8 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і регулювання. 
Високі технології. Смарт-технології. 

На ступінь доктора 

2643. Мещеряков Л. І. Удосконалення інформаційного забезпечення автома-
тизації процесів керування гірничими технологічними комплексами : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Мещеряков Леонід Іванович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (64 назви). — 120 пр. — [2009-5341 А] 

 УДК 681.5.015:622.012.7 

На ступінь кандидата 

2644. Варфоломієв О. О. Синтез нейромережевого управління системою наве-
дення і стабілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.03 "Системи і процеси керування" / Варфоломієв Олексій Олексійович ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-6405 А] УДК 681.51.011 

2645. Великодний С. С. Моделі та методи інтерполяції складних геометрич-
них обводів для систем автоматизованого проектування формоутворення деталей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи 
автоматизації проектув. робіт" / Великодний Станіслав Сергійович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектрон. — Х., 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (21 назва). — 100 пр. 
— [2009-5724 А] УДК 681.518.24:004.896 

2646. Карпенко О. М. Розвиток інтервальних методів та підвищення точності 
оцінки результатів вимірювань з використанням концепції невизначенності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, 
сертифікація та метрол. забезп." / Карпенко Олександр Миколайович ; Нац. авіац. ун-т 
України. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 
100 пр. — [2009-5090 А] УДК 681.518.3 

2647. Мейта О. В. Система моніторингу та управління дробильно-помольним 
комплексом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Мейта Олександр Вячеславович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0315 А] УДК 681.527:621.363.2 

2648. Шаруда С. С. Автоматизована система багатоцільового управління тех-
нологічними процесами хлібопекарського виробництва на основі сценарного підходу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Ав-
томатизація процесів керування" / Шаруда Світлана Сергіївна ; Нац. ун-т харч. тех-
нологій. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 110 пр. — 
[2009-5632 А] УДК 681.514:664.6 

685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів зі шкіри. Взуттєве 
виробництво. Виробництво туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

2649. Чебанюк О. В. Розробка методу автоматизованого проектування роз-
крійних схем рулонних матеріалів на деталі взуття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Че-
банюк Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 112 пр. — [2009-5423 А] УДК 685.34.024 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

2650. Колиско О. З. Оптимізація схем розкрою матеріалів на деталі шкіргалан-
терейних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
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05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів та хутра" / Колиско Оксана Зенонівна ; 
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-5316 А] УДК 687.022:685.2 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

2651. Костира Н. О. Нелінійне деформування гнучких оболонкових конструк-
цій складної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Костира Наталія Олександрівна ; Відкрите АТ "Укр. 
н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського", [Нац. авіац. ун-т]. 
— К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5559 А]
 УДК 69.04:624.92 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

652. Макарова К. С. Золокерамічна цегла наповненої каркасно-сотової струк-
тури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. 
матеріали і вироби" / Макарова Катерина Сергіївна ; Нац. акад. природоохорон. та 
курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5505 А] УДК 691.421 

2653. Постернак О. О. Стінові елементи з конструкційно-теплоізоляційного 
безавтоклавного пінобетону при позацентровому навантаженні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Постернак Олександр Олексійович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — 
Одеса, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0398 А]
 УДК 691.327:666.973 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

2654. Філоненко О. І. Теплозахисні властивості фундаментної зони цивільних 
будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Філоненко Олена Іванівна ; Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 
100 пр. — [2009-5063 А] УДК 697.133:629.53 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.  
ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь кандидата 

2655. Жердєв В. В. Сакральне мистецтво в православних храмах Німеччини 
(ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Жердєв Віталій Вікторович ; Харків. держ. 
акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-0166 А] УДК 7.04:27-523.44(430)"18/19" 
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2656. Ковальова М. М. Портретний живопис Центральної і Східної України 
кінця ХVІІ—ХVІІІ ст. : (традиція та нові віяння) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Ковальова 
Марія Миколаївна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0216 А] УДК 7.041.5(477)"16/17" 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

2657. Шолух М. В. Системні принципи архітектурного удосконалення реабілі-
таційного середовища промислового міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Шолух Ми-
кола Володимирович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Донбас. нац. акад. 
буд-ва та архіт.]. — Х., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — 
[2010-0580 А] УДК 725.53/.56.012 

На ступінь кандидата 

2658. Войтович Д. І. Особливості розвитку колористики сільського житла Га-
личини (друга пол. ХІХ ст. — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Войтович 
Дем'ян Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6571 А] УДК 728.6.017.4(477.83/.86) 

2659. Рябець Ю. С. Принципи функціонально-просторової організації мобіль-
них об'єктів експрес-обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Рябець Юлія Степанівна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2009-5705 А] УДК 725.71 

2660. Швиденко О. О. Держпром у контексті світової архітектури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., рестав-
рація пам'яток архіт." / Швиденко Ольга Олександрівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та архіт. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2009-5117 А]
 УДК 725.4 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 

2661. Дітчук О. Р. Роль Віденської фортепіанної школи у формуванні піаніс-
тичного мистецтва України : (Галичина та укр. діаспора першої половини ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Дітчук Оксана Романівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — 
Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-5305 А] 

 УДК 786.2.03(477) 
2662. Драган О. В. Постать Ярослава Вощака в контексті розвитку диригент-

ської культури другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Драган Олександр Ва-
сильович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2010-0644 А] УДК 78.071.2(092) 

2663. Драгулян В. В. Художньо-філософські ідеї О. М. Скрябіна та їх розвиток 
у музиці ХХ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Драгулян Валерій Валерійович ; Харків. держ. ун-т 
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мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5051 А] УДК 78.01.071.1 

2664. Максименко М. О. Феномен перформансу в творчості сучасних ук-
раїнських композиторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Максименко Марія Олександрівна ; Одес. держ. 
муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 
120 пр. — [2009-5058 А] УДК 78.03.071.1(477) 

2665. Матійчин І. М. Василіянське піснярство кінця ХІХ — першої половини 
ХХ ст., як феномен галицької музичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Матійчин Ірина 
Мстиславівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2009-5338 А] УДК 783.6(477.83/.86)"18/19" 

2666. Мілодан Т. Е. Розвиток виконавсько-педагогічних засад Фелікса Блу-
менфельда та Генріха Нейгауза в діяльності львівських піаністів (1950—1990 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Мілодан Тетяна Едуардівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — 
Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6052 А] 

 УДК 786.2.071.2(477.83)(092) 
2667. Старюченко Н. А. Феномен діалогу в камерно-вокальних творах на 

перекладені тексти : (на матеріалі творчості укр. і рос. композиторів ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистец-
тво" / Старюченко Наталя Анатоліївна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. 
— Одеса, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5799 А] 

 УДК 781:784.3 
2668. Ту Дуня. Паралелі художнього розвитку оперного театру Європи та Ки-

таю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Ту Дуня ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 100 пр. — [2010-0507 А] 

 УДК 782.1.03(4+510) 
2669. Фекете О. В. Формування виконавської концепції музичного твору : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Фекете Ольга Валентинівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-
ляревського. — Х., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5627 А]
 УДК 78.01 

2670. Хуторська А. Й. Композиторська інтерпретація поетичного тексту як 
художній переклад : (на прикладі камер.-вокал. музики) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Хуторська 
Анна Йосифівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. 
— 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5068 А] УДК 784.3:781.6 

2671. Шестеренко І. В. Творчість Віталія Кирейка в аспекті біографічних 
досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шестеренко Ірина Вікторівна ; Львів. нац. муз. акад. 
ім. М. В. Лисенка, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — Львів, 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6078 А] УДК 78.071.1(477) 

79 Видовищні види мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

2672. Бойко Т. А. Образ-маска та сценічний гротеск в акторській творчості 
Йосипа Гірняка 1922—1933 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мистецтвознав. : спец. 17.00.02 "Театрал. мистецтво" / Бойко Тетяна Антонівна ; 
НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-
го, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — К., 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0612 А] 

 УДК 929Гірняк+792(477)(092) 
2673. Коваленко Ю. Б. Оперний театр Сергія Слонимського у взаємодії з ху-

дожньою традицією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Коваленко Юлія Борисівна ; Харків. держ. ун-т 
мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2009-5053 А] УДК 792.54(092) 

2674. Сгібнева С. С. Вокальна творчість актора драматичного театру: мистецтво-
знавчий та психолого-педагогічний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сгібнева Сніжана Сер-
гіївна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Харків. держ. акад. 
культури М-ва культури і туризму України]. — Х., 2009. — 17 с. : схеми — Бібліогр.: 
с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5676 А] УДК 792.2.028.7 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

2675. Сишко Д. В. Типологічні особливості вестибуловегетативних реакцій у 
спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Сишко Дмитро Володимирович ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 
К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (44 назви). — 100 пр. — [2009-5900 А]
 УДК 796.071:612.766.1 

На ступінь кандидата 

2676. Караулова С. І. Оптимізація фізичного стану бігунів на середні дис-
танції як фактор підвищення ефективності тренувального процесу в системі бага-
торічного спортивного вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Караулова 
Світлана Іванівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Запоріз. нац. ун-т]. 
— Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-6586 А] УДК 796.422.14.015.4 

2677. Лазарчук О. В. Побудова тренувального процесу тенісистів першого ро-
ку навчання в умовах клубної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Лазарчук Ольга 
Вікторівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6595 А]
 УДК 796.342.015.4 

2678. Лукіна О. В. Оптимізація спеціальної фізичної підготовленості юних 
тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Лукіна Олена Володимирівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і 
спорту. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
150 пр. — [2009-6535 А] УДК 796.856.015.1 

2679. Перепелиця П. Є. Побудова тренувального процесу студентських фут-
больних команд з урахуванням різного рівня підготовленості гравців : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 
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і проф. спорт" / Перепелиця Павло Євгенович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культу-
ри і спорту, [Донец. держ. ін-т здоров'я, фіз. виховання і спорту при Нац. ун-ті фіз. 
виховання і спорту України, М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 
200 пр. — [2009-5468 А] УДК 796.332.015 

2680. Пустовалов В. О. Фізична підготовленість учнів середнього шкільного 
віку з різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Пустовалов Віталій 
Олександрович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5471 А] УДК 796.011 

2681. Толкачова О. В. Комплексна фізична реабілітація дітей 9—10 років, які 
часто хворіють, із застосуванням одорантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Толкачова 
Олена Валеріївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Запоріз. нац. ун-т]. — Львів, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5909 А]
 УДК 796.4:615.23]-053.2-056.24 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

2682. Кашуба Н. П. Варіантність дієсловного керування в сучасній словацькій 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.03 "Слов'ян. 
мови" / Кашуба Надія Петрівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, 
[Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-5749 А] УДК 81'367.625:811.162.4 

2683. Макеєв К. С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько-
українському перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Макеєв Костянтин Сергійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. : схема — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 
100 пр. — [2009-5950 А] УДК 81'276.6:614]:81'25=112.2=161.2 

2684. Павловська Л. О. Вербальні формули побажань у різноструктурних мо-
вах: прагмасемантичний і лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
Павловська Людмила Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. 
ін-т слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — К., 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5578 А] УДК 81'246.3'367.323 

2685. Тарасова В. В. Семантичне поле "Засоби пересування" в сучасних анг-
лійській, німецькій, російській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.07 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Тара-
сова Віталіна Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
Донецьк, 2009. — 18 с. : схеми — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 110 пр. — 
[2009-6557 А] УДК 81'37-115'06 
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811 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

2686. Головацька Н. Г. Становлення та розвиток сенсорних дієслів в анг-
лійській мові: функціональний і когнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Головацька 
Наталія Григорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5727 А] 

 УДК 811.111'367.625'37 
2687. Кам'янець А. Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-україн-

ському художньому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Кам'янець Анжела Богданівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5253 А] УДК 811.111'25=161.2 

2688. Кузнєцова Д. Ю. Номінативне поле "вираз обличчя" в сучасному англо-
мовному художньому дискурсі: емотивний та прагматичний аспекти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Кузнєцова Дарія Юріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5759 А] УДК 811.111'221'373 

2689. Кукушкін В. В. Об'єктивація концепту Знаменитість у сучасному анг-
ломовному газетному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кукушкін Владислав Валерійович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-0255 А] УДК 811.111'42 

2690. Насталовська І. В. Текстова парадигма оригінального та адаптованого 
текстів : (на матеріалі англомов. худож. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Насталовська Ірина 
Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5347 А] УДК 811.111'42 

2691. Нідзельська Ю. М. Ключові концепти єврейської культури в сучасній 
англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Нідзельська Юлія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6118 А] УДК 811.111'42(=411.16) 

2692. Новохатська Н. В. Динаміка розмовних конструкцій в англійських та 
українських художніх текстах ХVIII — поч. ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Но-
вохатська Наталія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5462 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'367"17/20" 
2693. Олійник І. Д. Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга "Just So 

Stories": рецепція, інтерпретація, оцінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Олійник Ірина 
Дем'янівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимра Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5264 А]
 УДК 811.111'255.4=161.2 
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2694. Шліхар Т. О. Відтворення домінантних мовленнєвих актів в українських 
перекладах англомовної драми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Шліхар Тетяна Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-5435 А] УДК 811.111'25 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

2695. Гайдученко Л. В. Концепт Влада в сучасній німецькій лінгвокультурі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Гайдученко Лідія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв ). — 100 пр. — [2009-5818 А] 

 УДК 811.112.2'06'42 
2696. Лазаренко О. О. Дефразеологічні деривати в сучасній німецькій мові: 

структура і семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лазаренко Олена Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. 
ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5764 А]
 УДК 811.112.2'06'373.7 

2697. Попова М. П. Семантичний розвиток прикметників оцінки в німецькій 
мові VІІІ—ХVІІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Попова Марія Петрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2009-5702 А] УДК 811.112.2'367.623"07/16" 

2698. Ус Ю. М. Розвиток системи кольоро- і світлопозначень у німецькій мові 
XVI—XIX століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Ус Юлія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. 
— 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 110 пр. — [2009-6436 А] 

 УДК 811.112.2'37"15/18" 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

2699. Гейко Т. М. Семантичні та фонографічні характеристики культуроло-
гічних запозичень у французькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Гейко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-6250 А] УДК 811.133.1'27'373.45 

2700. Тарасова О. А. Фоносемантичні засоби компресії поетичної інформації: 
семіотичний та когнітивно-комунікативний аспекти : (на матеріалі поезії фр. симво-
лізму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Тарасова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5987 А] 

 УДК 811.133.1'42:801.6 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 

2701. Любченко Т. В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній 
новогрецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
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10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Любченко Тетяна Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17. — 100 пр. — [2009-5334 А] УДК 811.14'06'367.625.1 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

2702. Острецова І. В. Описові предикати спеціальної сфери комунікації у сис-
темно-функціональному та когнітивному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Острецова Ірина Во-
лодимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6394 А] 

 УДК 811.161.1'373 
2703. Сереброва С. Б. Прецедентні феномени в дискурсі сучасних ЗМІ: пробле-

ма функціонування і реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Сереброва Світлана Борисівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6551 А] УДК 811.161.1'42:070 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 

2704. Верховод О. В. Ґенеза українських східнослобожанських говірок на лек-
сичному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Верховод Ольга Вікторівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — Луганськ, 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-5166 А] УДК 811.161.2'282.2'373 

2705. Габай А. Ю. Синтаксична прислівникова транспозиція відмінкових і 
прийменниково-відмінкових форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Габай Анна Юріївна ; НАН України, Ін-т 
укр. мови. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 110 пр. — [2010-0086 А]
 УДК 811.161.2'367.624 

2706. Гаврилюк Н. В. Словотворчість поетів-неокласиків у контексті поетич-
ного мовлення 20—30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гаврилюк Наталія Володимирівна ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-0088 А] 

 УДК 811.161.2'373.611:821.161.2-1.09"19" 
2707. Гажук-Котик Л. Г. Словозміна іменних частин мови в українських го-

вірках Північної Буковини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гажук-Котик Лілія Георгіївна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-5647 А] УДК 811.161.2'282.2(477.85) 

2708. Демешко П. В. Герменевтичні аспекти українського перекладу німець-
ких філософських текстів ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Демешко Павло Вікторович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 
100 пр. — [2009-6018 А] УДК 811.161.2'253:14=112.2]"19" 

2709. Косенко К. О. Предикатна основа та семантико-граматична диферен-
ціація дієслівних зв'язок в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Косенко Катерина Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 
100 пр. — [2010-0230 А] УДК 811.161.2'367.332.8 

2710. Мартиняк О. А. Синонімія та варіантність в українській науково-техніч-
ній термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Мартиняк Оксана Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Львів, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0307 А]
 УДК 811.161.2'373.46 

2711. Марушкевич І. М. Кодифікація української літературної мови в першій 
третині ХХ ст.: правописні і граматичні норми та їх текстова реалізація : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ма-
рушкевич Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — 
К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6112 А] 

 УДК 811.161.2'35'36"19" 
2712. Михайленко Л. Л. Динаміка суспільно-політичної лексики української 

мови кінця ХХ — початку ХХІ століття : (на матеріалі мови укр. засобів мас. 
інформації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Михайленко Лариса Леонідівна ; НАН України, Ін-т мовознав. 
ім. О. О. Потебні. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — 
[2009-5096 А] УДК 811.161.2'373"19/20" 

2713. Можарова Т. М. Оніми в поетичних текстах шістдесятників: склад, 
структура, значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Можарова Тамара Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — 
[2009-5889 А] УДК 811.161.2'373.2:82-193 

2714. Піддубна В. В. Полонізми в українській лексикографії 20—40-х рр. ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Піддубна Вікторія Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-5786 А] 

 УДК 811.161.2'373.45 
2715. Плотнікова Н. В. Мікроконцептосфера Святки в українській мовній 

картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Плотнікова Наталя Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-5787 А] УДК 811.161.2'373 

2716. Помирча С. В. Вербальне вираження етнопсихічних архетипів у романі 
О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук: [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Помирча Світлана 
Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — 
Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5970 А] 

 УДК 811.161.2'371 
2717. Романченко А. П. Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семан-

тичного поля компаративності в сучасній українській літературній мові : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Роман-
ченко Алла Петрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5375 А] УДК 811.161.2-26'36'37 

2718. Руда Н. В. Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне 
та ідіоетнічне : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
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10.02.15 "Заг. мовознав." / Руда Наталя Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2009-6126 А] УДК 811.161.2'367.622.22 

2719. Санченко Є. М. Елітарна мовна особистість: від діалектних витоків до 
літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Санченко Євгенія Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Луганськ, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-5231 А] УДК 811.161.2'282.2 

2720. Скиба І. Г. Регіональне та інтеррегіональне в українській лексикографії 
кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Скиба Ірина Геннадіївна ; Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-5270 А] УДК 811.161.2'282.2'374"18/19" 

2721. Скорейко-Свірська І. П. Освоєння англомовних запозичень в україн-
ській науково-технічній термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Скорейко-Свірська Ірина Павлівна ; НАН 
України, Ін-т укр. мови, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5902 А] 

 УДК 811.161.2'276.6'373.613 
2722. Стратулат Н. В. Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній 

системі української мови : (на матеріалі тлумач. слов. укр. мови в 20-ти томах) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мо-
ва" / Стратулат Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. мов.-
інформ. фонд НАН України]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5392 А] УДК 811.161.2'373.43'374.3 

2723. Талько С. В. Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор 
та порівнянь в українській і англійських мовах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Талько 
Світлана Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. 
— К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-5037 А]
 УДК 811.161.2+811.111]'44'373-115 

2724. Цехмейструк О. Г. Прагматика української офіційно-ділової документа-
ції ХVІ—ХVІІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Цехмейструк Олена Григорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2009-5278 А] УДК 811.161.2'42"15/16" 

2725. Чорна О. В. Українська термінологія податкової сфери: структура, функ-
ціонування, формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Чорна Олена Віталіївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. 
— К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-5836 А] 

 УДК 811.161.2'373.46 

811.163.2 Болгарська мова 

На ступінь кандидата 

2726. Огієнко І. С. Дискурсивні слова турецького походження в текстах су-
часних болгарських мас-медіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Огієнко Ірина Сергіївна ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні, [Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — 
К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-5174 А] 

 УДК 811.163.2'06:811.512.161'373.45]:070 
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811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

2727. Терещенко Т. М. Синтаксичні особливості простого речення у турець-
кому розмовному мовленні: взаємодія вербальних та невербальних засобів спілкування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів 
Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Терещенко Тетяна Мико-
лаївна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-5829 А] УДК 811.512.161'367.332'221 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

2728. Гижа Л. Б. Неоромантична проза Джозефа Конрада і Юрія Яновського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Гижа Леся Богданівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-6573 А] УДК 82.091 

2729. Чотарі В. А. Жанр псалма: ґенеза, адаптація, трансформація : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Чотарі Вероніка Аттіловна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 
Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-5279 А] УДК 82-14:27-243.63 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

2730. Пічугіна Т. Є. Романна творчість Германа Броха: проблеми поетики : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Пічугіна Тетяна Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2009-5366 А] УДК 821.112.2(436)-31.09 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

2731. Біляшевич Т. М. Поетика іншості в прозі Альбера Камю : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / 
Біляшевич Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. 
нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-6682 А] УДК 821.133.1-3.09(092) 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

2732. Абабіна Н. В. Проза А. Чехова, І. Буніна, О. Купріна у літературно-
художніх шуканнях перехідного періоду (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. л-ра" / Абабіна 
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Наталія Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Хер-
сон, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-6441 А] 

 УДК 821.161.1-3.09"18/19" 
2733. Кшевецький В. С. Особливості архітектоніки поетичних творів Валерія 

Брюсова та Миколи Вороного : (порівнял.-типол. аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Кше-
вецький Володимир Сергійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5217 А] 

 УДК 821.161.1-1+821.161.2-1].091 
2734. Нестеренко А. Ю. Поетика сатири А. Аверченка : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Нестеренко 
Анжеліка Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5348 А] 

 УДК 821.161.1-7.09(092) 
2735. Тарарак М. Ю. Поезія І. Еренбурга у контексті російської поезії першої 

половини ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Тарарак Марина Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-0478 А] УДК 821.161.1-1.09 

2736. Чеботарьова А. М. Еволюція ліричного героя в поезії Й.Мандельштама : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Чеботарьова Анастасія Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-5835 А]
 УДК 821.161.1-1.09 

2737. Чечуй Е. П. Петровські перетворення у російській історичній прозі пер-
шої половини XIX ст.: історичний матеріал і романічна інтрига : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Чечуй Емілія 
Петрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). 
— 100 пр. — [2009-6438 А] УДК 821.161.1-3.09"18" 

2738. Шахов П. Е. Чеховські традиції в драматургії О. Вампілова : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Шахов 
Павло Едуардович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Полтав. держ. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2009-5839 А] УДК 821.161.1-2.09 

2739. Щербина В. В. Поезія Юргіса Балтрушайтіса : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Щербина Вікторія 
Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 
100 пр. — [2010-0586 А] УДК 821.161.1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

2740. Скупейко Л. І. Неоромантизм Лесі Українки (Рецепція. Концепція 
особистості. Міфопоетика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. на-
ук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" ; 10.01.06 "Теорія л-ри" / Скупейко Лукаш Іванович ; 
НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36. 
— 100 пр. — [2009-5981 А] УДК 821.161.2.09 
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На ступінь кандидата 

2741. Варданян М. В. Соціально-філософська проблематика романів В. Вин-
ниченка 1930—40-х рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Варданян Марина Володимирівна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-0067 А] УДК 821.161.2.09 

2742. Манойлова О. М. Художній предмет у поетичному світі Ліни Костенко: 
семіотичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Манойлова Ольга Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5773 А] 

 УДК 821.161.2.09 
2743. Сапожникова Г. М. Онтологічний дискурс драматургії О. Олеся : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Са-
пожникова Галина Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6396 А] 

 УДК 929Олесь+821.161.2.09(092) 
2744. Тарасова М. О. Візуально-живописний компонент в поезії Тараса Шев-

ченка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Тарасова Марія Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-5711 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 

2745. Ткаченко І. А. Топос степу в новій українській літературі (Проза) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Тка-
ченко Ірина Анатоліївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. 
— Кіровоград, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-5830 А] УДК 821.161.2.09 

2746. Фока М. В. Синкретизм образного світу Павла Тичини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Фока Марія 
Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 
Кіровоград, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-5715 А]
 УДК 821.161.2-1.09(092) 

821.21/.22.0 Література індоіранськими мовами 

На ступінь кандидата 

2747. Кулик А. С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / 
Кулик Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-6503 А]
 УДК 821.21/.22-193.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

2748. Коробчук І. М. Культурна спадщина та історія Правобережної України у 
наукових студіях Ореста Левицького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Коробчук Ірина Миколаївна ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2009-5756 А] УДК 904+72](477.4) 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн  

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

2749. Запорожець Л. А. Продовольчий ринок столичного суспільно-географіч-
ного району та основні напрямки удосконалення його територіальної організації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та 
соц. географія" / Запорожець Лілія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0178 А]
 УДК 911.3:338.439.5 

2750. Іванунік В. О. Оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності території : 
(на прикл. Чернівец. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. на-
ук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / 
Іванунік Віталій Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6656 А]
 УДК 911.3:338.483.1(477.85) 

2751. Корнус О. Г. Територіальна організація системи обслуговування насе-
лення Сумської області та шляхи її вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Корнус Олеся 
Григорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (33 назви). — 100 пр. — [2009-5498 А] 

 УДК 911.3:33](477.52) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

2752. Муза Д. Є. Соціокультурна ідентичність східнохристиянської цивілізації 
в контексті глобальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Муза Дмитро 
Євгенович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. 
— Сімферополь, 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (46 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-5461 А] УДК 930.1 

На ступінь кандидата 

2753. Денисюк М. Ю. Мемуарні твори як джерело до вивчення українського 
національного руху в час та після Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Денисюк Марія Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. 
ун-т "Остроз. акад."]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5302 А] УДК 930.2:82-94](477) 

2754. Дубова С. В. Підготовка документознавців для сфери державного 
управління в Україні (1995—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Дубова Світлана Воло-
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димирівна ; М-во культури та туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і 
мистецтв, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0646 А] УДК 930.22 

2755. Круглова Л. Б. Публікація джерел з історії України на сторінках науко-
вого часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879—1914 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіо-
графія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Круглова Людмила Борисівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5144 А] УДК 930.1:070](477)"1879/1914" 

2756. Лаас Н. О. Проблеми соціальної історії України другої половини 40-х — 
середини 60-х рр. ХХ ст. в англомовній історіографії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Лаас Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т історії України. 
— К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-6505 А] УДК 930.1=111:94(477)"1940/1960" 

2757. Масик Р. В. Польські наукові історичні товариства Львова останньої 
чверті ХІХ — 30-х років ХХ ст.: виникнення, розвиток та формування інтелек-
туального середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Масик Роман Воло-
димирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5337 А] 

 УДК 930.1:[061.23:94]](477.83-25)"18/19" 
2758. Потапенко С. П. Обліково-статистичні джерела з історії козацької стар-

шини Слобідської України (1757—1767 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дис-
ципліни" / Потапенко Світлана Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5267 А] 

 УДК 930.2+94](477.54/.62)"1757/1767" 
2759. Тарасов С. В. Руїна Гетьманщини у російській історіографії (друга по-

ловина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Тара-
сов Сергій Вікторович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5906 А] УДК 930.1(470+571)"18/19" 

2760. Щербак Ю. О. "Щоденник" Федора Євлашевського як історичне джере-
ло: структурний аналіз та системна деконструкція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Щербак Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-5238 А] УДК 930.2:82-94](476)(092) 

94 Всесвітня історія 

На ступінь кандидата 

2761. Сілецький Ю. Р. Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді ук-
раїнців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етно-
логія" / Сілецький Юрій Романович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п'якевича, [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка]. — Львів, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-5901 А] УДК 94:(316.347(=161.2) 
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94(100)"05/..." Історія середніх віків, нова та новітня історія загалом 

На ступінь доктора 

2762. Лиман С. І. Середньовічні цивілізації Західної, Центральної та Південно-
Східної Європи: досвід досліджень в українських землях Російської імперії (1804 — 
перша половина 1880-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Лиман Сергій Іванович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. культури М-ва культури і туризму України]. 
— Х., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (62 назви). — 100 пр. — [2010-0275 А]
 УДК 94(100)"653":930.1(477)"1804/1885" 

На ступінь кандидата 

2763. Гутковська І. В. Трансформація концепцій етнічності (кінець ХІХ — 
початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.05 "Етнологія" / Гутковська Ірина Василівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-5733 А] 

 УДК 94+39+316.347]"18/20" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

2764. Васильченко М. А. Громадсько-політична та культурно-освітня діяль-
ність українців у Східній Словаччині (1945—1992 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Васильченко Марія 
Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Львів, 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-5288 А] УДК 94(437.67)(=161.2)"1945/1992" 

2765. Дем'янчук Ю. А. Білорусько-російські відносини (1991—2000 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Дем'янчук Юлія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-5653 А] УДК 94:327](476:(470+571))"1991/2000" 

2766. Мудеревич В. І. Хрестоносний рух на Близький Схід і руські землі у 
кінці ХІ — першій половині ХІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мудеревич Віктор Іванович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(12 назв). — 100 пр. — [2009-5226 А] УДК 94(5-15)"10/12" 

2767. Пилипенко В. М. Антитурецький дискурс в політичній думці Речі 
Посполитої середини ХVІ — середини ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пилипенко Володимир 
Миколайович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Гру-
шевського. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2009-5362 А]
 УДК 94(4)"15/16":316.654:82-94 

2768. Христюк С. Б. Трансформація Британської імперії в Співдружність на-
цій (1931—1947 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Христюк Світлана Борисівна ; Київ. славіст. ун-т. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-5115 А] УДК 94+327](420)"1931/1947" 
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2769. Шаповалова О. О. Російсько-японські відносини (2000—2008 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Шаповалова Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-5837 А] 

 УДК 94((470+571)+52)"2000/2008" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

2770. Баженова С. Е. Проблеми історії та культури України в історико-
краєзнавчих і художніх творах представників "української школи" в польській 
літературі 1820—1890-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. на-
ук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Баженова Стефанія Едуардівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — 
Чернівці, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (25 назв). — 120 пр. — [2010-0018 А]
 УДК 94(477)+821.161.2.09 

2771. Вронська Т. В. Репресії проти родин "ворогів народу" в Україні: ідео-
логія та практика (1917—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Вронська Тамара Василівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т історії України. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (33 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6212 А] УДК 94:323.281](477)"1917/1953" 

2772. Житарюк І. В. Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Пів-
нічної Бесарабії (середина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Житарюк Іван Васильо-
вич ; Нац. НДІ українознав. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (43 наз-
ви). — 100 пр. — [2010-0169 А] УДК 94(477.85+498.7)"18/20" 

2773. Лозовий В. С. Ставлення селянства України до влади в добу Центральної 
Ради (березень р. 1917— квітень 1918 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лозовий Віталій Станіславович ; НАН 
України, Ін-т історії України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (28 назв). — 100 пр. — [2010-0286 А] 

 УДК 94(477)"1917/1918" 
2774. Місінкевич Л. Л. Процеси реабілітації в Україні жертв політичних реп-

ресій радянської доби у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття: історико-
соціальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Місінкевич Леонід Леонідович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Ін-т історії України НАН України]. — Чернівці, 2009. — 32 с. 
— Бібліогр.: с. 26—29 (27 назв). — 100 пр. — [2009-6464 А] УДК 94(477)"19/20" 

2775. Роговий В. М. Матеріальна підтримка українського студентства на чу-
жині в 1920—1991 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Роговий Владислав Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (34 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6069 А] УДК 94(477)"1920/1991"-054.72 

На ступінь кандидата 

2776. Вербицький В. А. Фізичне виховання і спорт у середніх навчальних за-
кладах Півдня України: 1864—1917 рр. : (на матеріалах Херсон. губернії) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 



   

 
191

Вербицький Віталій Анатолійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — 
Миколаїв, 2009. — 19, [1] с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-6012 А] УДК 94(477.72):[373.5:796.011.3]]"1864/1917" 

2777. Дешевенко Л. П. Збройна боротьба проти соціального гніту на Півночі 
Гетьманщини в ХVIII столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Дешевенко Людмила Петрівна ; Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5737 А]
 УДК 94+316.482](477)"17" 

2778. Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України 
(1989—2002 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Діденко Юрій Володимирович ; Чорномор. держ. ун-т 
ім. Петра Могили, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Миколаїв, 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-5545 А] 

 УДК 94:329.73](477)"1989/2002" 
2779. Дубінський В. А. Аграрне питання Наддніпрянської України в ук-

раїнській громадсько-політичній думці у 1890-ті — 1917 роки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Дубінський 
Володимир Анатолійович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — 
Кам'янець-Подільський, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-5739 А] УДК 94+338.43](477)"1890/1917" 

2780. Клименко Н. П. Культурно-просвітницька діяльність Івана Крип'якевича 
(1886—1967 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Клименко Нінель Павлівна ; Київ. славіст. ун-т, [Київ. 
міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5091 А] 

 УДК 929Крип'якевич+94(477)(092)"1886/1967" 
2781. Коваленко-Чукіна І. Г. Зелений рух в Україні: становлення, формуван-

ня, особливості функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Коваленко-Чукіна Ірина Григорівна ; Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5313 А] 

 УДК 94+502.12](477) 
2782. Колибенко О. В. Еліта Переяславля Руського в суспільно-політичному 

житті Русі (друга половина ХІ — середина ХІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Колибенко Олена Воло-
димирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5555 А] УДК 94(477.41)"10/12" 

2783. Кривошеєва Л. М. Національно-просвітня діяльність Союзу визволення 
України в таборах військовополонених українців (1914—1918 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Кривошеєва Лідія Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — 
Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-5872 А] УДК 94(477)"1914/1918" 

2784. Мельник О. В. Становлення та розвиток вищої жіночої освіти в Одесі 
(1879—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Мельник Олег Віталійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-5156 А] УДК 94:378-055.2](477.74-25)"1879/1921" 
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2785. Мороко В. В. Партійне будівництво і партійно-політична боротьба в 
сучасній Україні (1996—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Мороко Владислав Валерійович ; Запоріз. 
нац. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2009-5346 А] УДК 94:329.1/.6](477)"1996/2009" 

2786. Науменко В. М. Політика Економічного Штабу Ост у сфері про-
мисловості в окупованій Україні (1941—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Науменко Вікторія Ми-
колаївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2009-5698 А] УДК 94:338.45.021](477-074)"1941/1944" 

2787. Нестеренко Л. О. Волосне управління в Чернігівській губернії у першій 
половині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Нестеренко Лідія Олександрівна ; Чернігів. держ. пед. 
ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6055 А] УДК 94:352](477.51)"18" 

2788. Нікітенко С. В. Розвиток фізкультури та спорту на Херсонщині (1944—
1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-
торія України" / Нікітенко Сергій Валерійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Мо-
гили, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Миколаїв, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0354 А] УДК 94:796](477.72)"1944/1991" 

2789. Овчаренко В. П. Органи влади України у справах релігій: становлення 
та діяльність (1921—1930 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Овчаренко Володимир Павлович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2009. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5098 А]
 УДК 94+322](477)"1921/1930" 

2790. Подолян В. В. Йоахим Волошинський і його роль у запровадженні та 
становленні кооперації на Поділлі: кінець ХІХ — початок ХХ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Подолян Василь Васильович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Ін-т 
історії України НАН України]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-5968 А]
 УДК 94(477.43/.44):334.73(092) 

2791. Посівнич М. Р. Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929—1939 рр. 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Посівнич Микола Романович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п'якевича. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-5893 А] УДК 94:329.733](477)"1929/1939" 

2792. Сколуб М. В. Особливості українського національного відродження в 
середині ХІХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Сколуб Максим Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Черкаси, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0454 A] 

 УДК 94(477) 
2793. Соловей М. О. Дитячі будинки Донбасу у 1943—1965 роках : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
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Коханко О. Г.  2008 
Коцьо О. Я. 2073 
Кочура Д. А. 2221 
Кравець А. В.  1924 
Кравець А. Ф. 2100 
Кравців О. 1501 
Кравченко І. Є. 2516 
Кравчук В. М. 1841 
Кравчук Л. М. 1625 
Кравчук М. П. 2500 
Краєвська Я. А. 2128 

Крайній В. О.  1707 
Крап А. П. 1570 
Краснова М. В. 1871 
Красота О. І. 1811 
Крекотень І. М. 1642 
Кременовська І. В. 1772 
Кремень О. М. 1443 
Криворучко О. В. 1664 
Кривохижин С. В. 2162 
Кривошеєва Л. М. 2783 
Крилов Д. В. 1643 
Крип'якевич І. (2780) 
Кристопчук С. А. 2296 
Криштоп Є. А. 2527 
Кролівець Т. Г. 2297 
Крошка О. І. 1502 
Круглов В. В.  2057 
Круглова Л. Б. 2755 
Крук В. Ю. 1898 
Крукевич Л. Я. 1981 
Крулько І. В. 2179 
Кубай І. М. 1577 
Кубарєва І. В.  2245 
Кубицький В. О. 2087 
Кубліков В. К. 1659 
Кузев В. В. 1535 
Кузеля З. (2044) 
Кузнєцова Д. Ю. 2688 
Кузнєцова Л. В. 1660 
Кузнєцова Т. Л. 2503 
Кузьменко В. В. 1952 
Кузьмичов І. К. 2411 
Кузьмінова Н. В. 2260 
Кукоба В. П. 1438 
Кукунаєв В. С. 2474 
Кукушкін В. В. 2689 
Кулакова Є. В. 1899 
Кулаковська О. В. 2380 
Кулик А. С. 2747 
Кулик В. В. 2114 
Кулик І. О. 1949 
Кулич В. Г. 2625 
Кулініч Ю. А. 2080 
Куліш С. М. 2142 
Кульчецька Г. О. 2149 
Куньо І. М. 2104 
Купін А. П. 1773 
Купрін О. (2732) 
Куранова С. І. 1551 
Куровська Н. О. 2601 
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Кусьнеж В. В. 2115 
Кутоманов Д. Є. 1812 
Кухарська А. В. 2348 
Куцевська О. С. 1463 
Куций О. А. 1503 
Кучай Т. П. 2009 
Кучерина Н. С. 2381 
Кучерук М. Д. 2551 
Кучинський В. А. 2602 
Кушнір Л. П. 1839 
Кушнір Н. А. 2202 
Кушнір О. О. 1934 
Кшевецький В. С. 2733 
Лаас Н. О. 2756 
Лавринюк З. В. 2129 
Лавров В. В. 2501 
Лаговський В. В. 1626 
Лагода Є. Ю. 1688 
Ладонько Л. С. 1444 
Лазаренко О. О. 2696 
Лазарчук О. В. 2677 
Лазоренко Д. І. 1420 
Лазько Г. В. 2628 
Лампіга Є. В. 2336 
Лапченко О. В. 2442 
Ларіонов О. М. 2424 
Ласло О. О. 2049 
Латій К. В. 2382 
Лебедик Л. В.  2010 
Левицька О. О. 2585 
Левицький В. С. 1552 
Левицький О.  (2748) 
Левицький Р. Й. 1900 
Левченко В. В. 2011 
Левчук-Хмара М. В. 1532 
Легін Л. М. 1744 
Леженіна Л. М. 1504 
Лежненко Л. І. 2586 
Леміш Н. О. 1881 
Лепявко А. А. 2267 
Лесків В. Л. 2383 
Лесько В. О. 2404 
Лещенко О. Г. 1935 
Лила Д. М. 2086 
Лиман С. І. 2762 
Линда І. С. 2603 
Лисенко Л. А. 1445 
Лисенко М. (1953) 

Лиска О. Г. 1901 
Лисюк С. А. 2478 
Литвин Б. С. 2349 
Литвин К. Ю. 2298 
Литвиненко О. Д. 1505 
Литньова Т. В. 1954 
Лінєвич К. А. 2012 
Лінчевський О. В. 2280 
Лісеєнко О. В. 1539 
Лісний Д. В. 1774 
Лісовенко Т. О. 2557 
Лісун Ю. Б. 2299 
Літус К. О. 2443 
Ліщинська О. А. 1487 
Лобань Л. О. 2194 
Логачова О. М. 2063 
Логачова С. С. 1657 
Лоза О. А. 2444 
Лоза П. О. 2497 
Лозовий В. С. 2773 
Лугова Г. В. 2300 
Лукаш О. В. 2188 
Лукаш С. В. 2604 
Лукіна Г. І. 1627 
Лукіна О. В. 2678 
Лукомська С. О. 1506 
Лундгрен М. О. 2067 
Луньов О. О. 2498 
Луценко А. В. 1587 
Луцик В. В. 1813 
Луцька Т. В. 2605 
Лучко В. С. 2054 
Лучшев П. О. 1409 
Львова Є. О. 1753 
Льовін А. В. 1754 
Любченко Т. В. 2701 
Лютий С. В. 1603 
Лялецький О. О. 1410 
Лялюк-Вітер Г. Д. 2050 
Ляховець Л. О. 1507 
Ляшенко Г. В. 2523 
Магдич С. Б. 1722 
Маєвська А. В. 1840 
Мазнєв Є. О. 2448 
Майкут Х. В. 1832 
Майстер Екхарт (1481) 
Макаренко А. П. 1703 
Макарова К. С. 2652 

Макеєв К. С. 2683 
Макєєва Н. П. 2155 
Маковкін О. М. 2454 
Маковоз О. С. 1446 
Максак О. І. 1775 
Максименко Г. Є. 2013 
Максименко К. С. 1508 
Максименко М. О. 2664 
Макух О. В. 1776 
Макух О. І. 1509 
Малахова С. М. 2268 
Малаховська- 
Росоха Т. О. 2130 
Малащенко В. В. 2449 
Малецький М. М. 2246 
Малик І. В. 2070 
Малик С. Б. 2395 
Маліков Л. В.  2633 
Малінка О. О. 1955 
Маліновська К. О. 2587 
Маловічко Г. М. 2269 
Маловічко О. В. 1553 
Маловічко Т. В. 2068 
Мальченко С. Л. 2081 
Малютіна І. П. 1844 
Малютіна Н. В. 2270 
Маменко М. В. 2173 
Мамічева О. В. 1985 
Мамонтова І. Б. 2405 
Мандельштам Й. (2736) 
Манойлова О. М. 2742 
Манцевич Ю. М. 1634 
Маргіта М. В.  1644 
Маркевич Н. В. 2163 
Маркулан О. Л. 2350 
Мартемянов В. В. 2340 
Мартиненко О. П. 1530 
Мартинова О. М. 2421 
Мартинюк М. О. 2431 
Мартиняк О. А. 2710 
Марушкевич І. М. 2711 
Марцишевська Ю. Л. 2606 
Марченковська О. О. 2051 
Масик Р. В. 2757 
Маслак Л. П. 2014 
Маслова Г. С.  2301 
Мастинець М. В. 1554 
Матвійчук В. А. 2434 
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Матвійчук М. В. 2445 
Матвійчук Т. В. 1510 
Матійко С. А.  1902 
Матійчин І. М. 2665 
Махаєва О. О. 1665 
Махненко О. В. 2435 
Машовець Н. С. 2455 
Машошина Т. В. 2588 
Мащенко М. А. 1628 
Мегем О. М. 1956 
Медведева Н. В. 1511 
Медведєва І. М. 1986 
Мезенцева І. О. 2630 
Мейта О. В. 2647 
Мелашенко Ю. Б. 2485 
Мелех Б. В. 1588 
Мельник Е. А. 1474 
Мельник І. С. 1512 
Мельник Л. І. 2640 
Мельник Н. С. 2302 
Мельник О. В. 2784 
Мельникова О. С. 1447 
Мельникович О. М. 1711 
Мельнікова І. Є. 2607 
Мендела І. Я. 2608 
Мендик Л. В. 1873 
Мехтільда  
Магдебурзька (1481) 
Мещеряков Л. І. 2643 
Миколенко І. Г. 1689 
Миленький В. М. 1730 
Милокум Я. В. 1416 
Миронов О. С. 2151 
Мисник Т. Г. 1629 
Митрохіна Т. В. 2153 
Митченок О. В. 2303 
Михайленко Л. Л. 2712 
Михайлов А. М. 2609 
Михайлова І. В. 1936 
Михайлова Ю. В. 1690 
Михайлович В. А. 1475 
Михайлюк А. О. 2234 
Михайлюк С. Я. 1533 
Михалевич М. Г. 2495 
Мікульонок І. О. 2638 
Мілад Туркмані 1604 
Мілодан Т. Е.  2666 
Мільчевич С. І. 1458 

Мірошниченко О. С.  2427 
Місінкевич Л. Л. 2774 
Мітусов В. О.  1417 
Мітченко Р. С. 2123 
Міхно О. П. 1967 
Мішалкін А. П. 2631 
Міщук І. М. 2015 
Міщук І. С. 1605 
Міщук С. М. 1461 
Мовлянова Н. В. 2304 
Мовчан Т. В. 1691 
Можарова Т. М. 2713 
Можаровська Н. О. 1777 
Мозенков О. В. 1439 
Моісеєнко П. Ю. 2464 
Молодцов О. В. 1886 
Моначин І. Л.  1513 
Мордоус І. О.  2016 
Мороз О. Ф. 2222 
Мороз Ю. С. 2131 
Мороко В. В. 2785 
Москаленко В. О. 1448 
Москаленко С. О. 1882 
Москалик Н. Г. 1861 
Москаль Д. П. 1814 
Мостовой С. О. 2341 
Мотрич А. В. 2091 
Мохонько О. О. 1815 
Мувафак Зіяд Тамер 1755 
Мудеревич В. І. 2766 
Муза Д. Є. 2752 
Музичка О. М. 1666 
Муквич М. М. 2058 
Муковоз В. М. 2552 
Мумрова О. І. 2384 
Мусіяка Н. І. 1514 
Мушак І. З. 2281 
Мягкий В. О. 1645 
Мягкова О. В. 1903 
Нагорний А. І. 1555 
Назаров В. В. 1792 
Назаров Г. О. 2368 
Насталовська І. В. 2690 
Настечко К. О. 1868 
Науменко В. М. 2786 
Нейгауз Г. (2666) 
Нейчева С. В.  2092 
Некрасова Т. В. 1826 

Немеш П. Ф. 1848 
Непрядкіна Н. В. 1731 
Нестеренко А. Ю. 2734 
Нестеренко Л. О. 2787 
Нехай В. А. 2589 
Нечай О. В. 2271 
Нечипоренко А. С. 2088 
Нечипорук Л. Д. 1874 
Никитюк М. В. 1849 
Никифорова Л. Є. 2524 
Ничик А. В. 2510 
Нідзельська Ю. М. 2691 
Нікітенко С. В. 2788 
Нікітін В. О. 1556 
Ніцак О. В. 2183 
Новак У. П. 2052 
Новоскольцева Л. О. 1565 
Новохатська Н. В. 2692 
Ногас А. О. 2250 
Нонєва Н. О. 2305 
Нямещук Г. В. 1732 
Обух А. І. 2132 
Овандер Н. Л. 1606 
Оверченко В. В. 2180 
Оверчук О. В. 1578 
Овчаренко В. П. 2789 
Огар В. В. 2152 
Огієнко І. В. 1862 
Огієнко І. С. 2726 
Огурцов С. Ю. 2235 
Одегова С. М. 1778 
Ожубко Г. В. 2017 
Окушко Т. К. 1937 
Оленич С. Р. 1557 
Олесь О. (2743) 
Олієвська М. Г. 1920 
Олійник Б. (1464) 
Олійник І. Д. 2693 
Олійник Н. М. 2306 
Олійник О. О. 1667 
Олійник О. С. 2203 
Оліпер О. А. 2307 
Ольховська Ю. О. 2328 
Омельченко В. Ф. 2308 
Онищенко О. В. 2565 
Онищук І. П. 2199 
Опейда Л. М. 1476 
Опрятна О. С. 1925 
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Орлов А. О. 2018 
Осадчий Є. Д. 1415 
Осипчук А. Д. 1558 
Остапенко О. І. 2385 
Остапенко Р. М. 2610 
Острецова І. В. 2702 
Охріменко І. В. 1676 
Павленко М. П. 2019 
Павлик С. В. 2253 
Павлина К. В. 2365 
Павлов В. В. 2174 
Павловська Л. О. 2684 
Павлюк Р. О. 2020 
Павлюченко А. В. 2416 
Падалка В. В. 2517 
Пазиніч В. І. 1816 
Палачаніна І. С. 2021 
Панін А. В. 2342 
Панова Т. І. 2359 
Панюков С. Е. 2479 
Папінко Р. М.  2282 
Параска О. А.  2636 
Парижак С. Я. 2164 
Пархоменко Н. О. 1692 
Паскар А. Л. 1854 
Пастухова Ю. А. 2022 
Пахомовська М. В. 1630 
Пашенцев О. І. 2047 
Пашко П. В. 1704 
Пащенко О. В. 1607, 1714 
Паянок Т. М. 1668 
Пезенцалі Г. О. 1405 
Перепелиця А. В. 1779 
Перепелиця П. Є. 2679 
Пересадько В. А. 2082 
Перестюк М. М. 2069 
Перетятко О. Г. 2184 
Петраковська О. В. 2590 
Петренко В. П. 1712 
Петренко С. М. 2566 
Петренко Т. Г. 2236 
Петренко Я. В. 1608 
Петрик В. Л. 1411 
Петров А. О. 1723 
Петрова І. В. 2204 
Петрова С. А.  2079 
Пєсарогло О. Г. 2133 
Пєтков О. В. 1817 

Пилипенко В. М. 2767 
Пилипишин В. П. 1780 
Пилюк І. В. 2084 
Пипенко І. С. 1715 
Писар Н. Б. 2466 
Пискляров Д. С. 2406 
Питецька Н. І. 2261 
Підгайчук Я. О. 2398 
Піддубна В. В. 2714 
Пілюгін А. В.  2209 
Пітулей В. В.   1477 
Пічугіна Т. Є.  2730 
Піщанська В. М. 1459 
Плавич С. В. 1745 
Платаш Л. Б. 1938 
Плоский К. В. 1571 
Плотнікова В. Г. 2309 
Плотнікова Н. В. 2715 
Плужник- 
Гладир С. М. 2143 
Плужнікова Т. В. 2351 
Плющев І. Є. 2352 
Повар П. О. 1827 
Погребенник О. І. 1591 
Погребняк С. П. 1737 
Погрібний С. О. 1833 
Поджаренко К. Є. 1818 
Подоляка А. М. 1761 
Подоляка Т. А. 2044 
Подолян В. В. 2790 
Подолянчук О. А. 2591 
Поєдинок О. Р. 1756 
Пожидаєв Г. П. 1904 
Позур В. В. 2223 
Покиньброда Т. Я. 2185 
Полисаєв О. П. 1468 
Полінкевич Р. М. 2450 
Політова О. А. 1460, 1646 
Поліщук О. В. 1733, 1757 
Поліщук О. П. 2504 
Поліщук Х. М. 1592 
Полтавська Н. А. 1968 
Полтавченко С. В. 2456 
Полякова Л. Ю. 2055 
Помирча С. В. 2716 
Пономарьов К. С. 2492 
Пономарьов П. Є. 2407 
Пономарьова І. Г. 2310 

Пономарьова Я. О. 1781 
Попадюха Ю. А. 1425 
Попелюшко В. О. 1793 
Поплавська С. Д. 2023 
Попова М. П. 2697 
Попова О. Л. 1677 
Попова С. С. 2325 
Попович І. Ю. 2311 
Попович О. (1938) 
Поповська І. П. 1828 
Поручинська Т. Ф. 2224 
Посівнич М. Р. 2791 
Постернак Г. Г. 2144 
Постернак О. О. 2653 
Потапенко С. П. 2758 
Потіщук О. О. 1531 
Похиленко І. С. 1829 
Поясок Т. Б. 1987 
Преподобний В. В. 2312 
Примаченко Л. В. 1585 
Пристемський О. С. 2511 
Присяжнюк М. В. 2480 
Притула Н. М. 2074 
Приходченко В. О. 2225 
Приходько М. Ф. 2558 
Пробко І. Б. 1782 
Продаєвич І. С. 1842 
Прокопенко Н. О. 1819 
Прокопишин Л. М. 1449 
Прокопов В. Г. 2094 
Прохоренко О. М. 1586 
Прохоренко С. П. 2467 
Прохоров І. Є. 2343 
Проценко О. Б. 2024 
Прядко О. М. 2025 
Птащенко Л. О. 1596 
Пугач А. М. 2518 
Пукало П. Я. 2570 
Пурська І. С. 1708 
Пусепліна Н. М. 2026 
Пустовалов В. О. 2680 
Пустовіт С. В. 1528 
Пушкар Л. В. 2027 
Пушкар О. І. 1609 
Пушкарь І. В.  1905 
Пчелінська Л. В. 2553 
Пшенична Л. В. 1906 
Пшеслінський Д. М. 1716 
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П'ятикоп О. Є. 1421 
Рагуліна І. І. 1450 
Радивиловський А. (1480) 
Радуль О. А. 2481 
Радченко І. М. 2537 
Радченко Л. І. 1835 
Радченко Л. М. 1575 
Радченко О. К. 2436 
Радченко С. Г. 2066 
Разумовський С. О. 1469 
Райко В. В. 1917 
Ракова І. О. 2353 
Расщупкіна М. С. 2116 
Рацюк О. О. 1883 
Редько Л. І. 1693 
Резникова М. О. 1478 
Резнікова О. А. 2254 
Рейкін В. С. 1647 
Ремінний О. І. 2567 
Репешко І. В. 1451 
Рибалка Н. О.  1783 
Рибачук В. Л.  1758 
Рибіна А. М. 1694 
Рибіна О. Б. 1431 
Рибченко Л. В. 1919 
Риковська О. В. 1610 
Рихлік В. А. 1582 
Рихлік С. В. 2210 
Роговий В. М. 2775 
Родченко О. В. 2489 
Розіна І. В. 1515 
Роман С. В. 2490 
Романенко Н. А. 2028 
Романенко С. В. 2272 
Романишин М. Я. 2029 
Романишина Т. О. 2273 
Романцов О. В. 1907 
Романченко А. П. 2717 
Романчук Ю. В. 1583 
Романьков Д. А. 2145 
Романюк Т. М. 1537 
Роменський О. В. 2122 
Росоха С. В. 2056 
Рохмістров Д. В. 2117 
Руда Н. В. 2718 
Руденко І. М.  1516 
Руденко М. М. 1855 
Руденський Р. А. 1678 

Рудницька О. П. 1863 
Рудь Б. Ю. 1479 
Рум'янцева К. Є. 1939 
Руселевич М. В. 2283 
Русин Р. С. 2075 
Русіна Н. Г. 2030 
Рябець Ю. С. 2659 
Рябко І. В. 1908 
Рябушко Л. І. 2181 
Сабадаш Ю. С. 1457 
Саблук С. А. 1845 
Савелко Т. В. 1724 
Савиченко О. М. 1517 
Савіна З. О. 2386 
Савченко В. В. 2313 
Савченко Є. А. 1412 
Савчук Н. В. 1695 
Сагіров Ю. Г.  2452 
Саєвич О. В. 2126 
Саєнко С. Ю.  2059 
Сакун О. В. 2157 
Самір Ханджи  
Хісам Сафа 2393 
Самойленко Л. Я. 1909 
Самойлик Ю. В. 2274 
Самохвал О. О. 2031 
Санніков Д. В. 1869 
Санченко Є. М. 2719 
Сапич Н. М. 1669 
Сапоговська О. В. 2592 
Сапожникова Г. М. 2743 
Саргсян А. Л.  2032 
Саркісян Г. О. 2624 
Сасімова І. А.  2544 
Сафонов І. М.  2412 
Сафонова І. М. 2387 
Сахно В. І. 2413 
Свалова М. І. 1464 
Світлична Ю. В. 1648 
Святка О. О. 1518 
Сгібнева С. С. 2674 
Северин О. О. 1820 
Севрюков Д. В. 2134 
Сейф Ельдін  
Гаффар Хассан 2486 
Секела Т. Я. 2329 
Селезень В. Д. 1969 
Селезень С. В. 1864 

Селезньова О. М. 1850 
Семененко Є. В. 2468 
Семенов Д. О. 2522 
Семків І. І. 1519 
Сендонін С. Є. 2505 
Сергєєва Ж. Ю. 2186 
Сергійчук О. В. 2255 
Сергійчук О. Л. 2314 
Сердюк В. В. 1851 
Сереброва С. Б. 2703 
Сєров В. Г. 2641 
Сидор Я. І. 2354 
Сидоренко Г. Д. 1401 
Сидоренко О. В. 2623 
Синоруб Г. П. 1559 
Синяговська К. А. 2554 
Сирота О. П. 1413 
Ситник А. П. 2388 
Ситняківська С. М. 1982 
Сишко Д. В. 2675 
Сищикова О. В. 2053 
Сілакова Г. В. 1611 
Сілантьєва О. В. 2256 
Сілецький Ю. Р. 2761 
Сільнова А. О. 1870 
Сіріков О. І. 2408 
Сітарчук Р. А. 1536 
Січко Т. В. 1432 
Скальська О. В. 1962 
Скиба І. Г. 2720 
Скибюк А. В. 2247 
Скидан О. В. 1705 
Скібіцький В. С. 2315 
Скляренко Ю. В. 1649 
Сковорода Г. (1949) 
Сколуб М. В. 2792 
Скоморовська І. А. 1940 
Скорейко- 
Свірська І. П. 2721 
Скорик О. Д. 2175 
Скорохода Т. В. 2619 
Скрипка М. В. 2546 
Скрябін О. М. (2663) 
Скульський В. Ю. 2437 
Скупейко Л. І. 2740 
Славінська О. С. 2491 
Слізков А. М.  2394 
Сліпич О. О. 2482 
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Слободян В. О. 2083 
Слободяник Л. М. 2540 
Слонимський С. (2673) 
Слюсаренко К. В. 1921 
Слюсаренко С. В. 1784 
Смірнова Т. О. 1612 
Смола С. С. 2093 
Смоленчук С. М. 2211 
Соболєва Г. Г. 1650 
Соболєва О. В. 2045 
Согіна Н. М. 2422 
Сокіл О. Г. 1696 
Соковатий О. В. 1717 
Соколенко Л. В. 2146 
Соколенко С. В. 2176 
Соколова З. С. 1734 
Сокольська Т. В. 1697 
Сокуренко В. А. 2465 
Солнишкіна А. А. 1560 
Соловей М. О. 2793 
Соловйов В. (1478) 
Солодухін Г. Й. 1830 
Сопілко І. М. 1785 
Сорока М. В. 1452 
Сорокатий Р. В. 2453 
Сорокіна Г. В. 1561 
Сосновський Ю. В. 1433 
Сотніченко Ю. М. 2559 
Спиридонова Л. К. 1520 
Співак В. В. 1480 
Спіноза Б. (1479) 
Ставнича М. М. 1651 
Стадницька Ю. В. 2571 
Становихіна О. С. 1521 
Старюченко Н. А. 2667 
Статінова О. А. 2332 
Сташук В. А. 2530 
Стеглік М. 2078 
Степаненко А. Г. 2576 
Степанко А. В. 1963 
Степанов В. В. 1481 
Степанова А. А. 1670 
Стефаненко О. П. 2257 
Стець О. В. 2337 
Стєганцев Є. В. 2118 
Столярчук Я. М. 1725 
Сторожук І. П. 1910 
Сторонський Ю. Б. 2417 

Стратулат Н. В. 2722 
Страховецький В. С. 2389 
Стрельченко Є. В. 2429 
Стригун В. О.  1911 
Стрижак М. С. 2338 
Стрихар А. Є.  2539 
Стріха Л. О. 2560 
Струць О. А. 1821 
Ступаченко Д. О. 2326 
Стусь В. П. 2333 
Суковата В. А. 1470 
Сулима О. Й. 1453 
Султан Р. Я. 2212 
Супрун О. О. 2316 
Супруненко А. П. 1572 
Суріков О. О. 2248 
Сурмяк Ю. Р. 1983 
Суха Я. А. 1652 
Сухін В. С. 2390 
Сухонос В. В. 1794 
Сушик О. В. 1875 
Талько С. В. 2723 
Танцюра І. В. 2119 
Тараненко О. Г. 2542 
Тарарак М. Ю. 2735 
Тарасенко С. О. 2135 
Тарасов О. І. 2391 
Тарасов С. В. 2759 
Тарасова В. В. 2685 
Тарасова М. О. 2744 
Тарасова О. А. 2700 
Татарчук В. О. 2621 
Таш'ян Р. І. 1836 
Тащілін М. В. 1434 
Теремецький В. І. 1822 
Терещенко Т. М. 2727 
Тернопільська В. І. 1964 
Тертишник В. М. 1795 
Теслик О. М. 2105 
Теслюк Г. В. 2519 
Тимошенко М. М. 2611 
Тимощенко А. М. 2626 
Тимощук Б. (2796) 
Тимусь М. Б. 2396 
Тимчишин Ю. В. 1698 
Тимчук І. М. 2033 
Тиндик Н. П. 1762 
Тихомиров Д. О. 1856 

Тихомирова Т. О. 1912 
Тичина І. М. 1522 
Тичина П. (2746) 
Тімченко Р. О. 2484 
Ткалич М. О. 1837 
Ткач Ю. М. 1970 
Ткаченко А. Л. 2425 
Ткаченко І. А. 2745 
Ткаченко К. І. 2629 
Ткаченко О. В. 1422 
Ткаченко О. С. 2577 
Ткаченко Т. В. 2158 
Ткачов О. В. 2555 
Ткачук О. В. 1631 
Тлущак О. Ю. 1589 
Товма М. І. 1523 
Толкачова О. В. 2681 
Толстопятова Д. Г. 2512 
Томин О. О. 1876 
Тополенко О. О. 1524 
Тополянська Т. О. 1786 
Тоцький О. В. 2419 
Трач О. М. 1857 
Трембус І. В. 2635 
Тріщук О. В. 1540 
Троян А. В. 2513 
Троянський О. А. 1913 
Труба Я. П. 2275 
Ту Дуня 2668 
Туат Моханд Ашур 1423 
Тубальцева І. І. 2226 
Туленков М. В. 1541 
Турчин О. А. 2344 
Турчин Т. 1525 
Турянська В. Е. 2034 
Тютюнник О. В. 1941 
Тягушева О. Г. 1914 
Українка Л. (2740) 
Улановська- 
Циба Н. А. 2317 
Ульянова К. М. 1465 
Ус Ю. М. 2698 
Усик В. І. 1699 
Усик Л. О. 2528 
Утенков Ю. П. 1613 
Утєхін І. Б. 1838 
Ухов О. С. 1482 
Ушинський К. (1946) 
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Федієнко В. В. 2035 
Федірко В. В.  1671 
Федосов А. В. 2632 
Федотова О. О. 1402 
Федусь У. М. 2064 
Федчишин Н. О. 1950 
Федюк В. Ю. 1483 
Фекете О. В. 2669 
Фелонюк А. В. 2794 
Фененко Г. С. 1614 
Феодосьєв С. Б. 2101 
Фесенко Т. Г. 1435 
Фещенко В. П. 1709 
Фещенко І. О. 2318 
Фещук Ю. В. 2036 
Філіпчук Н. В. 1653 
Філіпчук Н. О. 1942 
Філон В. І. 2520 
Філоненко О. І. 2654 
Фільченков О. С. 2634 
Фока М. В. 2746 
Форманчук Т. В. 2369 
Фролов А. В. 2418 
Фрунза С. А. 2514 
Фурдига М. М. 2543 
Фурдуй С. Б. 2037 
Фурман Я. В. 1823 
Хаблак С. Г. 2165 
Харазішвілі Ю. М. 1597 
Харкевич О. С. 2195 
Харченко Д. С. 2239 
Харченко О. А. 1884 
Харьков В. М. 2065 
Хасанова В. В. 1787 
Холодкова О. Л. 2214 
Хоменко Т. Б. 2371 
Хоптяна О. В. 1943 
Хорунжа Л. А. 1971 
Хоценко Г. О. 2258 
Хрипунова А. Л. 2038 
Христюк С. Б. 2768 
Хуторська А. Й. 2670 
Хуторян А. А. 2593 
Цаліна Д. С. 1788 
Цвєтов М. Ю. 1454 
Цевух Л. Б. 2319 
Цехмейструк О. Г. 2724 
Циж А. В. 2320 

Цимбал В. О. 2106 
Цимбал Т. В. 1562 
Ціпуринда В. С. 1615 
Цугорка Т. В. 2177 
Цуркан Т. Ю. 1746 
Чабан О. П. 2612 
Чайковський Д. Ю. 1424 
Чакій О. І. 1616 
Чалапко Л. Д.  2613 
Чан Ван Мінь  2076 
Чанг Шу 1418 
Чебанюк О. В. 2649 
Чебенко В. М. 2460 
Чеботар С. В. 2160 
Чеботарьова А. М. 2736 
Чепель О. Д. 1789 
Червинський О. Я. 2487 
Чередниченко В. В. 1735 
Черненко Н. О. 1455 
Черній О. В. 2355 
Чернікова О. В. 2196 
Чернова А. К.  1824 
Черняєв С. В. 2321 
Черняк Н. І. 1436 
Чехов А. (2732) 
Чечина І. Г. 2637 
Чечуга С. Б. 2373 
Чечуй Е. П. 2737 
Чиж Л. М. 1672 
Чиченін В. В. 2400 
Чорна Л. В. 2039 
Чорна Н. А. 2330 
Чорна О. В. 2725 
Чорна Т. І. 2227 
Чорнобук С. В. 2446 
Чорноусова М. О. 1736 
Чотарі В. А. 2729 
Чуб І. М. 2493 
Чуднявцев С. Є. 2372 
Чулаков П. І. 1915 
Чуліпа І. Д. 2614 
Чуприна О. О. 2423 
Чупринка В. І. 1426 
Чухіль С. М. 2541 
Шабуніна В. В. 1759 
Шайгородський Ю. Ж. 
 1564 
Шайкан А. В. 2578 

Шакун Н. В. 2040 
Шаповалова А. М. 1573 
Шаповалова О. О. 2769 
Шарапова В. В. 2627 
Шарата Н. Г. 1951 
Шаруда С. С. 2648 
Шатинська- 
Мицик І. С. 2276 
Шафалюк О. К. 2594 
Шахов П. Е. 2738 
Шачковська Л. С. 1593 
Шашина М. В. 1710 
Швець Л. В. 2331 
Швець Ю. Ю.  1700 
Швиденко О. О. 2660 
Швидкій І. І. 1865 
Шебеліст С. В. 1563 
Шевченко А. Б. 2096 
Шевченко В. І. 2574 
Шевченко О. А. 2230 
Шевченко О. С. 1922 
Шевченко Т. Г. (1473, 
 2744) 
Шевчишена О. В. 1526 
Шевчук С. Г. 2483 
Шеліхова В. В. 2795 
Шелудченко Б. В. 2120 
Шенгерій Л. М. 1529 
Шерепа К. М. 1701 
Шестак І. М. 1916 
Шестак С. В. 1747 
Шестеренко І. В. 2671 
Шестопалка Р. І. 2339 
Шеховцов В. В. 1877 
Шилова Л. І. 1957 
Шилова О. Ю. 2615 
Шиманова О. В. 1594 
Ширіна Т. В. 2356 
Шишко О. В. 1673 
Шиян С. В. 2357 
Шиян Т. В. 1972 
Шкваря М. М. 2561 
Шквиря Н. О.  1617 
Шкробанець А. А. 2213 
Шкуратов О. І. 2616 
Шликов С. Г. 2178 
Шліхар Т. О. 2694 
Шманько О. В. 2796 
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Шмигова О. М. 1878 
Шолух М. В. 2657 
Штанько А. О. 1748 
Штапаук С. С. 2617 
Шумейко О. Г. 2322 
Шуминська Т. А. 2323 
Шумілов М. Ю. 2410 
Шумлянська Л. О. 2150 
Шуневич О. М. 1973 
Шурова Н. М. 2159 
Шуршин В. О. 1654 
Шусть В. В. 2041 
Щербак В. Г. 1620 
Щербак О. В. 2562 
Щербак Ю. О. 2760 
Щербакова Т. В. 2620 
Щербина В. В. 2739 

Щетинська Я. В. 1618 
Щур Т. Г. 2458 
Юрейко О. В.  2797 
Юрженко М. В. 2642 
Юркевич Р. М. 2397 
Юрчик Г. М. 1632 
Юрчишин Н. Г. 1790 
Юсупов В. А.  1831 
Ющенко П. А. 1576 
Яворська О. Л. 2358 
Ягольник А. М. 2488 
Ягупова О. В.  1527 
Якиминська Л. В. 2046 
Яковенко А. В. 2136 
Яковенко- 
Глушенкова Є. В. 2042 
Янко О. В. 1958 

Яновський Ю. (2728) 
Ярема Я. Р. 1702 
Яремак З. В. 1879 
Яременко Л. М. 2228 
Яремко І. Й. 1679 
Яринич Ю. В.  2277 
Ярмак О. М. 1791 
Яровицин О. В. 2447 
Ярошенко О. І. 1674 
Ясер Мох'д Абделрахім 
Альшаро 1419 
Ясинський Г. І. 1675 
Ясперс К. (1484) 
Яцик І. С. 1484 
Яцина О. І. 2392 
Ященко І. О. 2237 
Ящук Н. О. 2529 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 
 бібл. фонди 1462 
 б-ки вищ. навч. закл.  1462 
 вища освіта 2000 
 етнологія 2045 
 етнопсихологія 1494 
Азовське родовище, Укр. щит 
 збагачення руди 2470 
Білорусь 
 історіографія 2760 
 історія  2765 
 літературознавство 2760 
 міжнар. відносини 2765 
Близький Схід 
 історія  2766 
Буковина 
 історія  2772 
 цивіл. право 1834 
Велика Британія 
 вища освіта 2009, 2032 
 внутр. політика 1578 
 зовніш. політика 2768 
 історія  2768 
 літературознавство 1975 
 серед. освіта 1966, 2009 
 спец. освіта 1975 
Волинська обл. 
 зернопродукт. комплекс 1601 
Волинський мегаблок, Укр. щит 
 геологія 2153 

Галичина 
 архітектура 2658 
 видавн. справа 2571 
 військ. справа 1918 
 дит. період. вид. 2571 
 історія  2797 
 музика 2665 
 політ. орг. 2797 
Греція 
 післядиплом. пед. освіта 2024 
Гуцульщина 
 етнографія 2043 
Дніпропетровська обл. 
 екологія 2051, 2196 
 економіка сіл. госп-ва 1630 
 ікони 1459 
 культура 1459 
 ринок праці 1630 
 флора 2196 
Дністер, р., басейн 
 екологія 2048 
Донбас 
 дит. будинки 2793 
 історія  2793 
 родовища вуглеводнів 2155 
Європа 
 історія  2767 
 міжнар. мор. право 1749 
 муз. театри 2668 
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Європейський Союз 
 право 1752 
 правоохорон. органи  1895 
Єгипет 
 політика 1592 
Житомирська обл. 
 ветеринарія 2273 
 лейкози 2273 
Закарпатська обл. 
 економіка приват. госп-в 1616 
 культура 1458 
 пром. дизайн 1458 
 регіон. економіка 1644 
Західна Європа 
 міжнар. приват. право 1759 
Західна Україна 
 бібліотеки 1940 
 генетика 2163 
 лісівництво 2187 
 медицина 2163 
 музика 1942 
 освіта 1940, 1942 
 фауна 2197 
 флора 2187 
Західне Поділля 
 флора 2192 
Ірак 
 міжнар. право 1755 
Італія 
 культура 1457 
Карпатський екон. р-н 
 екол. право 1876 
 мисливство 1876 
Київська обл. 
 економіка пром. вир-ва 1680 
 лісівництво 2504 
 мебл. пром-сть 1680 
 радіобіологія 2166 
Київська Русь 
 історія  2782 
Китай 
 зовніш. політика 1584 
 муз. театри 2668 
Кіровоградська обл. 
 житл.-комун. госп-во 1652 
Країни Азійсько-Тихоокеанського 
регіону 
 міжнар. фінанси 1719 

Країни Західної Африки 
 міжнар. екон. співробітництво 1734 
Литва 
 цивіл. право 1832 
Лівобережна Україна 
 військ.справа 1919 
 ґрунтознавство 2522 
 ліс. госп-во 2503 
Луганська обл. 
 гірн. справа 2472 
 преса 1465 
Львів 
 історіографія 2757 
 історія  2794 
 наук. т-ва 2757 
Львівська обл. 
 регіон. економіка 1641 
Миколаївська обл. 
 економіка трансп. 1707 
Надвірнянський нафтопром. р-н 2154 
Нікопольський марганцеворуд.  
басейн, Дніпропетров. обл. 
 екологія 2168 
Німеччина 
 зовніш. політика 1585 
 сакрал. мистецтво 2655 
 християнство 2655 
Одеса 
 вища освіта 2011, 2784 
 історія  2784 
 освіта 2011 
Південна Україна 
 агротехніка 2542 
 виноградарство 2542 
 етнологія 2046 
 інвестиції (економіка) 1598 
 місц. самоврядування 1892 
 садівництво 1598 
Північна Бесарабія 
 історія  2772 
Північна Буковина 
 мовознавство 2707 
Північне Причорномор'я 
 землекористування 1643 
Північно-Східна Україна 
 агротехніка 2541 
 плодівництво 2541 
 продукти тваринництва 2558 
 рільництво 2535 



   

 
206

Поділля 
 історія  2790 
Полтавська обл. 
 екологія 2049 
 соц. медицина 2351 
Правобережна Україна 
 агротехніка 2538-39 
 археологія 2748 
 архітектура 2748 
 держ. упр. 1907 
 добрива 2538 
 плодівництво 2189, 2540 
 рільництво 2538-39 
 флора 2189 
Причорноморський екон. р-н 
 екологія 2047 
Рівненська обл. 
 ринок праці 1632 
Ровеньки, м., Луган. обл. 
 гірн. справа 2472 
Російська імперія 
 історія  1536 
 політика 1536 
Росія 
 зовніш. політика 1586, 1589 
 історіографія 2759 
 історія  2765, 2769 
 міжнар. відносини 2765 
Саудівська Аравія 
 політика 1592 
Сирія 
 економіка 1604 
Слобідська Україна 
 історіографія 2758 
 історія  2795 
Словаччина 
 право власності 1739 
Судан 
 буд-во інж. споруд 2486 
Сумська обл. 
 екон. географія 2751 
Східна Галичина 
 цивіл. право 1834 
Східна Словаччина 
 історія  2764 
Східне Полісся 
 флора 2188 
США 
 вища освіта 2039 

 зовніш. політика 1586 
 літературознавство 1975 
 спец. освіта 1975 
 туризм 2039 
Удай, р., права притока р. Сула 
 флора 2194 
Україна 
 автоматиз. системи упр. 1436 
 аграр. політика 1703, 1705 
 аграр. право 1870 
 агропром. комплекси 1436 
 агротехніка 2523, 2531, 2536-37 
 адм. право 1760-62, 1764, 
  1767-68, 1770, 1774, 1776-77, 
  1779, 1781, 1783, 1785, 1787-88 
 банк. справа 1660, 1672, 1724 
 бібл. справа 1888 
 бібл. фонди 1461 
 бух. облік 1891, 2579, 2583, 2586 
 бюджет 1776 
 валют. система 1731 
 вибор. право 1766, 1780 
 виховання 1930 
 вища освіта 1489, 1493, 1998 
 військ. справа 1560, 1927 
 внутр. політика 1581, 2771 
 внутр. торгівля 1787 
 галуз. бібліогр. 1460 
 генетика 2160, 2162 
 геополітика 1587 
 геофізика 2150 
 гідробіологія 2162 
 госп. право 1826-28, 1899 
 громад. орг. 1882 
 грош. емісія 1665 
 демократія 1568-69 
 держ. безпека 1504, 1566 
 держ. влада 1783 
 держ. право 1772, 1790 
 держ. служба 1884 
 держ. упр. 1758, 1772, 1882, 
  1888, 1893-94, 1897, 1902-04, 
  1906, 1908, 1912, 1914-16 
 державотворення 1571 
 документознавство 2754 
 екол. право 1871-75, 1878-79 
 екологія 1456, 2190 
 екон. безпека 1891, 1896 
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 екон. політика 1704 
 екон. розв. 1597, 1656, 1916 
 економіка п-в  1443, 2615 
 економіка праці 1610 
 економіка пром. вир-ва 1709, 2786 
 економіка сіл. госп-ва 1617, 1703, 
  1705, 1839, 2779 
 економіка 1596, 1605-06, 1706 
 епідеміологія 2365 
 етнокультура 1520 
 етнологія 2044 
 етнополітика 1579-80 
 європ. інтегр. 1728 
 житл. госп-во 1634 
 журналістика 1563 
 законодавство 1744 
 залізн. трансп. 1743, 2574, 2600 
 засоби мас. інформації 1548 
 земел. право 1868 
 землекористування 1633 
 зерн. культури 2160 
 зобов'яз. право 1841-42 
 зовніш. політика 1588-89 
 зовнішньоекон. діяльн. 1729, 1897 
 інвестиції (економіка) 1599 
 інновації (економіка) 1728, 1894 
 інновації (торгівля) 1615 
 інозем. інвестиції 1732 
 історіографія 2753, 2755, 2762 
 історія  1460, 2756, 2770-71, 
  2773-75, 2777-81, 2783, 
  2785-86, 2789, 2791-92, 2796 
 кліматологія 2523 
 кондит. п-ва 2579 
 конституц. право 1786 
 корпор. упр. 1596 
 космонавтика 1732 
 кредит. спілки 1661, 1670 
 кримін. право  1795-96, 1802, 
  1808-09, 1811, 1815 
 кримін. судочинство  1793 
 кримін.-процес. право 1800, 1813, 
  1816, 1822 
 криміналістика 1807-08, 1823 
 ліс. госп-во 2501 
 лісівництво 1790 
 лісознавство 1873 
 літературознавство 2753 

 майн. права 1839-40 
 маркетинг 1708 
 матер.-техн. забезп. 2600 
 машинобудування 1903 
 митна служба  1704, 1764, 1788 
 міграція 1762 
 міжнар. екон. співробітництво 1727, 
  1733-34 
 міжнар. мор. право 1749 
 міжнар. платежі 1724 
 міжнар. право 1588, 1758, 1885 
 міліція 1741, 1766 
 місц. самоврядування 1899, 1910 
 молодіж. рухи 1571 
 мор. право 1849 
 наука 1870 
 оплата праці 1619, 1621 
 оподаткування 1668, 1846 
 орг. вир-ва 2608 
 орг. трансп. 1902 
 освіта 1626, 1906, 1927, 1945 
 охорона природи 1633, 2781 
 палив.-енерг. комплекс 1439 
 пенс. страхування 1867 
 період. вид. 1549, 1552, 2755 
 підприємництво 1640, 1770 
 політ. влада 1548, 1573 
 політ. еліта 1582 
 політ. орг. 2791 
 політ. партії 1593-94, 2785 
 політ. рухи 2778 
 політика 1539, 1565, 1570, 1572, 2789 
 портр. живопис 2656 
 право власності 1739, 1848 
 право на товар. знак 1777 
 право 1738, 1741-43, 1811, 1832, 1917 
 правоохорон. органи  1742, 
  1760-61, 1774, 1779, 1862, 
  1885, 1895, 1912-13 
 працевлаштування 1768 
 праця 1864 
 приват. власність 1656 
 прикордон. служба 1917 
 природокористування 1709 
 природоохорон. землі 1605 
 продукти нафт. пром-сті 2608 
 прокуратура 1794, 1855 
 пром. комплекс 1613 
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 психологія 1489, 1493, 1504, 1520 
 регіон. економіка 1599, 1625, 
  1640, 1642 
 ремісн. освіта  1982 
 реч. право 1781 
 ринк. економіка 1710 
 ринок зерна 1713 
 ринок нерухомості 1642, 1675 
 ринок праці 1625-26 
 ринок цін. паперів 1659, 1675 
 ринок 1659 
 рільництво 2532, 2536-37 
 с.-г. кооперативи 1600 
 с.-г. меліорація 2530-32 
 с.-г. п-ва 1896 
 серед. освіта 1956 
 сертифікація 1456 
 сімейне право 1844-45 
 соц. відносини 1557 
 соц. політика 1882 
 соціологія 1539, 1549, 1552, 1556, 
  1560, 1563, 1568-69, 1573, 2777 
 спадк. право 1843 
 стратег. упр. 1439 
 стратиграфія 2152 
 страхування 1923-24 
 судоустрій 1851, 1855 
 тваринництво  2557 
 телефонія 1816 
 торг. п-ва 1615 
 труд. міграція 1537 
 труд. потенціал 1448 
 труд. право 1858, 1861-64, 1867 
 туризм 1708 
 управління 1827 
 фауна 2199 
 фін. право 1846, 1850 
 фінанси п-в 2583 
 фінанси 1660, 1662, 1673 
 флора 2190-91 
 фортепіан. музика 2661 
 харч. пром-сть 1448 

 хлібопекар. вир-во 2586 
 християнство 1536, 1549 
 цивіл. право 1832-33 
 цивіл. процес. право 1857 
 цукр. вир-во 1443 
Українське Полісся 
 ветеринарія 2550 
Український щит 
 геологія 2153 
Українські Карпати 
 екологія 2050 
УРСР 
 книгознавство 1402 
 політ. цензура 1402 
Франція 
 соц. педагогіка 1933 
Херсонська обл. 
 агротехніка 2528 
 економіка трансп. 1707 
 історія  2776, 2788 
 рільництво 2528 
 спорт 2788 
Черкаська обл. 
 лісівництво 2505 
 флора 2505 
Чернівецька обл. 
 педагогіка 1938 
Чернігівська обл. 
 держ. упр. 1881 
 історія  2787 
 місц. самоврядування 2787 
 чорноземи 2521 
Чехія 
 право власності 1739 
Чехословаччина 
 внутр. політика 1577 
Чорне море 
 гідробіологія 2159 
 мікробіологія 2181 
Японія 
 історія  2769 
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