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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

2798. Грицюта О. О. Роль механіко-будівного відділу Київського відділення 
Російського технічного товариства у розгортанні наукових досліджень в галузі заліз-
ничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Грицюта Оксана Олександрівна ; М-во 
трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0122 А] 

 УДК 001.89:656.2](477)(091) 
2799. Гутник М. В. Науково-дослідна робота у Харківському політехнічному 

інституті (1950—1980-ті роки) : іст.-методол. аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Гутник Мари-
на Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0137 А] 

 УДК 001.89:378.4](477.54-25)"1950/1980" 
2800. Таргоня Н. С. Внесок академіка Л. В. Погорілого (1934—2003) в розви-

ток випробувань сільськогосподарської техніки в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Таргоня 
Наталія Сергіївна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2009. — 22 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підряд. прим. — 100 пр. — [2009-6239 А] 

 УДК 001.891:631.3](477)(092) 

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

На ступінь кандидата 

2801. Бондаренко З. В. Методика навчання інформаційних технологій розв'я-
зування диференціальних рівнянь у технічних університетах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Бондаренко Злата Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. нац. 
техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2010-0846 А] УДК 004:517.9 

2802. Лях І. М. Інформаційні технології систем захисту даних в електронних 
засобах масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Лях Ігор Михайлович ; Укр. акад. друкарства. 
— Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-1085 А] УДК 004.056 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

2803. Черниш Р. І. Модифіковане адитивно-усереднене розщеплення, його па-
ралельна реалізація та застосування до задач метеорології : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Черниш Руслан Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. 
гідрометеорол. ін-т НАН України, М-во України з питань надзв. ситуацій та у спра-
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вах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2010-0551 А] УДК 004.272 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 

2804. Литвинова Є. І. Інфраструктури верифікації та убудованого діагносту-
вання цифрових систем на кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Литвинова 
Євгенія Іванівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 27—32 (63 назви). — 120 пр. — [2010-1184 А] УДК 004.383.3/.4 

На ступінь кандидата 

2805. Касаткіна Н. В. Методи та технології інтелектуального аналізу в систе-
мах реляційних баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Касаткіна Наталія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Х., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-0659 А] УДК 004.358:681.518 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

2806. Іванов Ю. Д. Теоретичні основи, методи і засоби синтеза інфімумних 
форм перетворення дискретної інформації і підвищення ефективності комп'ютерних 
систем і компонентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Іванов Юрій Дмитрович ; Одес. 
нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (30 назв). 
— 100 пр. — [2009-6458 А] УДК 004.4 

2807. Ільницький Я. М. Фазові перетворення в полімерах та рідких кристалах: 
комп'ютерне моделювання на різних просторово-часових масштабах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика колоїд. сис-
тем" / Ільницький Ярослав Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. 
систем. — Львів, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36. — 100 пр. — 
[2010-0656 А] УДК 004.4:538.9 

На ступінь кандидата 

2808. Білощицька С. В. Інформаційна технологія планування та моніторингу 
обсягів навчальної роботи у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Білощицька 
Світлана Василівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6362 А] УДК 004.42:378.015.31 

2809. Бойчун С. О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глоб. розв." / Бойчун Сергій Олегович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(4 назви). — 135 пр. — [2010-0046 А] УДК 004.4:321.7 

2810. Єфіменко К. М. Розробка методів синтезу і оптимізації композиційного 
мікропрограмного пристрою керування на ПЛІС : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Єфіменко Костянтин Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". 
— Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-6370 А] УДК 004.453+004.934.5 
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2811. Кадук О. В. Відмовостійкі багаторозрядні АЦП і ЦАП, що самокаліб-
руються, з ваговою надлишковістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Кадук Олександр 
Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0194 А] УДК 004.4 

2812. Кашуба С. В. Методи, моделі та алгоритми оперативно-диспетчерського 
управління бізнес-процесами виробничої дільниці механоскладального виробництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Кашуба Світлана Володимирівна ; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. 
технологій і упр. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6687 А] УДК 004.421:621 

2813. Кошман С. О. Високопродуктивні спеціалізовані комп'ютерні засоби об-
робки інформації на основі системи числення у залишкових класах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Кошман Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. 
політехн. ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. 
політики України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (28 назв). — 
100 пр. — [2010-0894 А] УДК 004.4 

2814. Пашкевич В. З. Інформаційна технологія формування графічних засобів 
захисту документів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Пашкевич Володимир Зеновійович ; Укр. акад. 
друкарства. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-1101 А] УДК 004.4 

2815. Тарік (Мох'д Тайсір) Алі Аль Омарі. Методи і засоби аналізу та синте-
зу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Тарік (Мох'д 
Тайсір) Алі Аль Омарі ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0480 А] УДК 004.414.2:004.942 

004.5 Взаємодія людини і комп'ютера. Інтерфейс "людина-машина". 
Інтерфейс користувача. Операційне середовище користувача 

На ступінь кандидата 

2816. Маліновський В. І. Інформаційна мережа з об'єднаними оптичними ін-
терфейс-каналами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Маліновський Вадим Ігоревич ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-0861 А] УДК 004.5 

004.6 Дані 

На ступінь доктора 

2817. Петріашвілі Г. Інформаційна технологія ієрархічних систем створення 
книжково-журнальних видань з селективною підбіркою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Петріашвілі 
Георгій ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37. 
— 100 пр. — [2010-0377 А] УДК 004.652.2:655.3 
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На ступінь кандидата 

2818. Трофимов Б. Ф. Інформаційна технологія багатоверсійного представ-
лення та керування базами даних інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Трофимов 
Борис Федорович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6516 А] УДК 004.652:004.658 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

2819. Гороховатський О. В. Проекційні методи нормалізації та розпізнавання 
зображень в умовах геометричних викривлень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Горо-
ховатський Олексій Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1254 А]
 УДК 004.8 

2820. Попов С. В. Штучні нейронні мережі зі спеціалізованими архітектурами 
в задачах обробки часових рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Попов Сергій Ві-
талійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 30—33 (40 назв). — 100 пр. — [2009-6232 А] УДК 004.89.032.26 

2821. Ситник Л. Г. Методи логічного синтезу багатозначних оборотних не-
однорідних модулів та їх застосування в системах штучного інтелекту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби 
штуч. інтелекту" / Ситник Лариса Григорівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1215 А] 

 УДК 004.8 
2822. Сорокіна І. В. Методи адаптації нечітких моделей на основі штучних 

імунних систем :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Сорокіна Ірина Віталіївна ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-6236 А] УДК 004.89 

2823. Чеборака О. В. Інформаційна технологія інтервального прогнозування 
часових послідовностей на основі нечітких множин типу-2 : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Чеборака 
Олександр Валерійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1229 А] УДК 004.8 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

2824. Гвоздева І. М. Методи і засоби моделювання процесів формування та 
просторово-часової обробки акустичних зображень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Гвоздева Ірина Маратівна ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці 
ім. Г. Є. Пухова. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. 
— [2010-0631 А] УДК 004.942:004.932.4 
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На ступінь кандидата 

2825. Гончаров С. В. Методи та інформаційні технології формування галузе-
вих електронних бібліотечних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Гончаров Сергій Володимиро-
вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1012 А] УДК 004.9:025.3/.6 

2826. Каніщева О. В. Інформаційно-логічні моделі і методи ідентифікації 
знань в автоматизованих інформаційних бібліотечних системах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Каніщева Ольга Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-1028 А] 

 УДК 004.9:025.3/.6 
2827. Крижановський Є. М. Інформаційна технологія інтегрування матема-

тичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Крижановський Євгеній Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0857 А] 

 УДК 004.9:556.5 
2828. Маклакова Г. Г. Методи та моделі забезпечення якості інформаційно-

комунікаційних сервісів в децентралізованих системах дистанційного навчання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Маклакова Галина Геннадіївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Сева-
стополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — 
[2009-6280 А] УДК 004.9:37.018.43 

2829. Мисник Л. Д. Методи та моделі управління тестовими технологіями у 
ВНЗ в умовах впровадження Болонського процесу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мисник Людмила 
Дмитрівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). —. — [2010-0324 А] УДК 004.9 

2830. Никитенко О. Д. Інформаційна технологія оптимізації підсистем збору 
даних АСУТП в умовах комбінованої невизначеності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Никитенко Оле-
на Дмитрівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0352 А] УДК 004.942.051.021 

2831. Олексієнко М. М. Інформаційна технологія оцінки та прогнозування 
ризиків захворювання населення від впливу шкідливих домішок водних ресурсів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Олексієнко Маргарита Миколаївна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2010-0358 А] УДК 004.942:[502.51:504.5] 

2832. 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 Васильо-
вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-0481 А] УДК 004.942:631.674 
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005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

2833. Кузнецова І. О. Формування конкурентних переваг підприємств хлібо-
продуктів на засадах реінжинірингу процесу управління : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кузнецова 
Інна Олексіївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (64 назви). — 100 пр. — [2010-0251 А] 

 УДК 005.332.4:658.589]:664.724 
2834. Попов О. Є. Формування системи корпоративного управління акціонер-

ними товариствами машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попов Олександр Євге-
нійович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(36 назв). — 100 пр. — [2010-1206 А] УДК 005.3:62 

2835. Родіонов О. В. Проблеми формування ділової репутації підприємств бо-
рошномельно-круп'яної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Родіонов Олександр Володи-
мирович ; М-во аграр. політики України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33. — 100 пр. — [2010-1210 А] 

 УДК 005.936.3:633.1 

На ступінь кандидата 

2836. Бондарчук О. В. Мультипроектне управління реструктуризацією та роз-
витком організацій в динамічному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Бондарчук Ольга 
Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2010-0614 А] УДК 005.8:005.41 

2837. Брустінов Д. В. Формування і розвиток організаційної культури керів-
ників промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Брустінов Денис Володимирович ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(19 назв). — 150 пр. — [2010-0804 А] УДК 005.73 

2838. Гаврилова Н. В. Методи управління інвестиційною діяльністю під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Гаврилова Наталія Валеріївна ; Нац. транспорт. ун-т, 
[Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 
100 пр. — [2009-6493 А] УДК 005:330.322.2 

2839. Галушко В. Б. Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства : 
(за матеріалами підприємств трансп. машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд.  екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Галушко 
Валерій Борисович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-
на". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-0885 А] УДК 005.21 

2840. Гордєєва І. О. Формування комплементарної команди для управляння 
ризиками інноваційних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Гордєєва Інна Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. металург. акад. України]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0112 А] 

 УДК 005.8:005.21 
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2841. Єрмоленко О. А. Інформаційне забезпечення процесу управління про-
мисловими підприємствами залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Єрмоленко Олексій Анатолійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6654 А] 

 УДК 005.71:656.2 
2842. Костючек О. М. Формування механізму оновлення високотехнологічної 

продукції на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Костючек Ольга Михайлівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-
ва]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-0944 А] УДК 005.418:334.716 

2843. Котляров О. В. Метод інтеграції інформаційних систем при створен-
ні нової техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Котляров Олексій Веніамінович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-6272 А] УДК 005.591.6 

2844. Кучеренко О. О. Управління економічною безпекою підприємств заліз-
ничного транспортного машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кучеренко Олександр 
Олександрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1081 А] УДК 005.922.1:656.2 

2845. Ломовських Н. О. Управління використанням трудових ресурсів у сіль-
ськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ломовських Наталія 
Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-0287 А] 

 УДК 005.96:631.11 
2846. Лугова В. М. Формування механізму мотивації управлінського персона-

лу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лугова Вікторія Миколаївна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0289 А] 

 УДК 005.5:331.101.3 
2847. Малиновський Ю. В. Стратегічне планування інноваційної діяльності 

машинобудіівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малиновський Юрій Володимиро-
вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0298 А] УДК 005.591.6:621 

2848. Мітяєва Т. Л. Маркетингові стратегії розвитку підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Мітяєва Тетяна Леонідівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Ми-
хайла Туган-Барановського, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-0331 А]
 УДК 005.21 

2849. Мохонько Г. А. Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в 
умовах нестабільного ринкового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мохонько Ганна 
Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0338 А] УДК 005.21 
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2850. Нечепуренко А. І. Оцінка та управління розвитком соціального капіталу 
виробничої організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нечепуренко Андрій Ігоревич ; Харків. 
нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2010-1194 А] УДК 005.336.4 

2851. Павленко Т. В. Економічний механізм управління інтелектуальною 
власністю на підприємствах радіоелектронної промисловості : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Павленко Тетяна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6421 А]
 УДК 005:347.77:621.396.6 

2852. Свиридко С. В. Формування сталої логістичної системи металургій-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Свиридко Світлана Василівна ; Приазов. 
держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0440 A] УДК 005.932:669 

2853. Сичова Н. В. Стратегія соціального розвитку підприємств торгівлі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Сичова Ніна Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0451 A]
 УДК 005.21 

2854. Уткіна Ю. М. Удосконалення системи менеджменту якості на вагоноре-
монтних підприємствах залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Уткіна Юлія 
Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1142 А] УДК 005.336.3:629.48 

2855. Шот А. П. Логістичне управління використанням потенціалу енергоге-
неруючих підприємств в умовах оптового ринку електроенергії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Шот Анна Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. фін. акад. М-ва 
фінансів України]. — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). 
— 100 пр. — [2009-6638 А] УДК 005.932:621.311 

2856. Штереверя А. В. Формування збалансованої системи показників оцінки 
діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Штереверя Альона Володимирівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0582 А] УДК 005.642.4 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

2857. Кравцова С. Є. Розробка нормативного забезпечення визначення про-
цесів інтегрованих систем менеджменту атомних електричних станцій з метою убез-
печення їхньої роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Кравцова 
Світлана Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Севастопол. нац. ун-т ядер. 
енергії та пром-сті М-ва палива та енергетики України]. — Львів, 2009. — 29 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 24 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6688 А] УДК 006.44:621.311.25 
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02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

2858. Дурєєва Т. А. Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечної 
діяльності в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 
бібліографознав." / Дурєєва Тетяна Анатоліївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-0649 А] 

 УДК 02:316.325 
2859. Захарова Н. Б. Культурно-просвітницька діяльність Національної біб-

ліотеки України імені В. І. Вернадського (1918—2008) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 
Захарова Наталія Борисівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. 
— К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0180 А] 

 УДК 021.4:027.54(477-25)"1918/2008" 
2860. Коваленко І. П. Комунікаційні засоби формування правової культури 

бібліотечних фахівців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Кова-
ленко Ірина Павлівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0664 А] УДК 023.4(477) 

2861. Кривенко М. О. Книгозбірня "Студіону" у Львові (1909—1940): історія, 
сучасний стан фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Кривенко Маргарита 
Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1177 А] 

 УДК 026.07(477.83-25)"1909/1940" 
2862. Медведєва В. М. Еволюція дистантних форм бібліотечної роботи як 

спосіб розширення доступу користувачів до бібліотечних фондів (1990—2009) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., 
бібліотекознав., бібліографознав." / Медведєва Валентина Миколаївна ; НАН Украї-
ни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-1189 А] УДК 021.4(477)"1990/2009" 

2863. Мухамед'яров Н. Н. Бібліотека як соціально-комунікаційний центр фор-
мування здорового способу життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 
Мухамед'яров Наіль Нариманович ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0703 А] 

 УДК 021.1:316.774](477) 

06 Організації загального типу 

061 Організації та інші типи об'єднань 

На ступінь доктора 

2864. Шпикуляк О. Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку : 
(теорія, методологія і організація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шпикуляк Олек-
сандр Григорович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — 
К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—32 (75 назв). — 100 пр. — [2010-0581 А]
 УДК 061.27:[338.516.4:631.155] 
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На ступінь кандидата 

2865. Внучко С. М. Аналітичні центри як суб'єкти процесу прийняття полі-
тичних рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Внучко Світлана Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-6329 А] УДК 061:323.2 

2866. Стряпко І. О. Товариство "Просвіта" і його роль у громадсько-полі-
тичному та культурному житті Закарпаття 1920—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стряпко Іван Олек-
сандрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6397 А] 

 УДК 061.21(477.87)"1920/1939" 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

2867. Величко Т. В. Етнографічне музейництво Півдня України: історична та 
регіональна своєрідність, сучасні тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Величко Тетяна Вікторівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6245 А] 

 УДК 069.01:39](477.7) 
2868. Нікітіна І. В. Становлення і розвиток Національного музею героїчної 

оборони і визволення Севастополя (1960—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Нікітіна Ірина 
Віталіївна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії і культури, Центр 
пам'яткознав. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-6541 А] УДК 069:[94:7](477.75-54)"1960/2009" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 

2869. Сніцарчук Л. В. Українська преса Галичини (1919—1939 рр.): політико-
правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська 
практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Сніцарчук Лідія Віталіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. наук. б-ка України 
ім. В. Стефаника]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (43 назви). — 100 пр. 
— [2010-0460 А] УДК 070(477.83/.86)"1919/1939" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

2870. Кривда Н. Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.12 "Україно-
знавство" / Кривда Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2009. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2009-6274 А] 

 УДК 130.2:061.2(1-87)(=161.2) 
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2871. Кузьменко В. В. Філософсько-методологічний аналіз парадигм ма-
тематичної онтології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Кузьменко Вячеслав Віталійович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (24 назви). — 
100 пр. — [2010-0896 А] УДК 1:510.21 

2872. Мисик І. Г. Методологічні засади лінгвістичного часу в контексті 
філософії освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Мисик Ірина Георгіївна ; Південноукр. нац. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. 
— [2010-0323 А] УДК 115:81-13 

2873. Самчук З. Ф. Світоглядні основи соціально-філософського дослідження 
ідеології: проблема критеріїв та пріоритетів вибору : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / 
Самчук Зореслав Федорович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2010. 
— 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (37 назв). — 100 пр. — [2010-1116 А] 

 УДК 141.7:316.75 
2874. Ямчук П. М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консер-

вативного мислення в українському бароковому дискурсі XVI—XVIII століть : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.12 "Україно-
знавство" / Ямчук Павло Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. 
держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — 
[2010-1239 А] УДК 1(091)"15/17" 

На ступінь кандидата 

2875. Абаніна Н. С. Соціальний опір у самоорганізації суспільства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Абаніна Надія Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0801 А] 

 УДК 141.7:316.4.063 
2876. Волошина Н. М. Соціально-філософський вимір патріотизму сучасного 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Волошина Наталія 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Військ. ін-т телекомунікацій та 
інформатизації Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1292 А] УДК 141.7:316.3](477) 

2877. Добровольська О. В. Онтології в комп'ютерних науках: філософський 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Фі-
лософія науки" / Добровольська Олена Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-1259 А] УДК 111.1:004 

2878. Іванова Н. В. Метатеорія поглядів Г. Сковороди: філософсько-освітній ас-
пект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Фі-
лософія освіти" / Іванова Наталія Володимирівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. 
— [2010-0185 А] УДК 101.3:37 

2879. Карпенко Т. М. Роль високих технологій у ціннісно-смисловій трансфор-
мації наукового дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / Карпенко Тетяна Михайлівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — 
Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6268 А]
 УДК 1:001.8 
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2880. Коробка Г. О. Філософсько-антропологічне осмислення мови сміху : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Коробка Галина Олександрівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — 
Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-6271 А] 

 УДК 141.319.8 
2881. Куцос О. І. Застосування мови тернарного опису до аналізу граматичних 

форм природної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Куцос Ольга Ігорівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 12 с. — Бібліогр.: с. 9—10 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-0262 А] УДК 133.2:81'42'36 

2882. Леощенко Д. І. Феномен історичної правди: соціально-філософський ана-
ліз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Леощенко Дмитро Іванович ; Запоріз. нац. ун-т. — 
Запоріжжя, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0748 А]
 УДК 141.7:930.1 

2883. Маринець Н. В. Життєвий потенціал особистості: формування та реа-
лізація у трансформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Маринець 
Надія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 100 пр. — [2010-0304 А] УДК 141.7 

2884. Носенко О. В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-
філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Носенко Олександр Володи-
мирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1197 А] УДК 141.7 

2885. Осипов А. О. Тілесність і символ у духовних практиках : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антро-
пологія, філософія культури" / Осипов Анатолій Олександрович ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Центр гуманітар. освіти НАН України]. — Х., 2009. — 
29 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (52 назви). — 100 пр. — [2009-6606 А] УДК 130.3 

2886. Павленко Ю. О. Антропологічні виміри ідеології : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, 
філософія культури" / Павленко Юрій Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України]. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0370 А] УДК 130.2:141.319.8 

2887. Руснак О. А. Концептуальна особливість розрізнення інтерпретаційної 
проблеми існування та сутності Бога у релігійній філософії Етьєна Жільсона : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Руснак Олексій Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2010. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0769 А] 

 УДК 141.4(092) 
2888. Скальська М. Л. Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естети-
ка" / Скальська Марта Любомирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0452 A] 

 УДК 111.852 
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2889. Скороварова Є. В. Концепт естетичного досвіду в сучасній євро-
американській естетиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.08 "Естетика" / Скороварова Євгенія Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-0871 А] УДК 111.852 

2890. Щербина А. М. Соціокультурні регулятиви людської діяльності в тех-
нологіях масової комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Щербина 
Анатолій Михайлович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с.  16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0840 А] УДК 141.7:316.4 

2891. Яценко О. Д. Стилістична парадигма філософствування як естетична 
проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.08 "Естетика" / Яценко Олена Дмитрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-0960 А] УДК 111.852 

159.9 Психологія 

На ступінь кандидата 

2892. Ангєліс К. О. Розвиток особистісної рефлексії у пізнавальній актив-
ності підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ангєліс Катерина Олегівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1042 А] 

 УДК 159.922.7 
2893. Асланян Т. С. Структурні та функціональні характеристики симптомо-

комплексу "емоційного холоду" у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Асланян 
Тетяна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1284 А]
 УДК 159.942.5-055.2 

2894. Берегова Н. П. Формування професійної готовності майбутніх пси-
хологів до роботи з проблемними клієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Берегова Наталія 
Петрівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 
— Хмельницький, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-1245 А] УДК 159.922.73 

2895. Гуртова І. В. Особливості структурної організації та функціонування 
узалежненої особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Гуртова Інга Віталіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1296 А] УДК 159.923.2 

2896. Гусєв А. І. Толерантність до невизначеності як чинник розвитку іден-
тичності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Гусєв Андрій Ігоревич ; 
Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Ун-т менедж. освіти АПН 
України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2010-1258 А] УДК 159.923:316.647.5 

2897. Заікіна Г. Л. Психофізіологічна "ціна" пізнавальної діяльності учнів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.02 "Пси-
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хофізіологія" / Заікіна Ганна Леонідівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1069 А] УДК 159.953.5-053.6 

2898. Зеленін Г. І. Когнітивні механізми засвоєння іншомовних текстів як 
чинник розвитку професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.03 "Психологія праці, 
інж. психологія" / Зеленін Геннадій Іванович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2009-6499 А] 

 УДК 159.953.5:378.147 
2899. Знанецька О. М. Особливості зв'язку я-концепції особистості з її психо-

логічним благополуччям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Знанецька Олена Миколаївна ; 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гон-
чара]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-0888 А]
 УДК 159.923.3 

2900. Конуп О. Ф. Формування професійно значущих пізнавальних якостей 
майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 
Конуп Олена Федорівна ; Акад. упр. МВС. — К., 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (22 назви). — 100 пр. — [2009-6270 А] УДК 159.95:351.745(477) 

2901. Коса Н. С. Психологічні детермінанти подолання депресивності у 
підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Коса Наталія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та упр. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1078 А]
 УДК 159.922.73 

2902. Лубянська С. П. Психологічні особливості розвитку професійно важли-
вих якостей особистості художника-модельєра : (на прикл. перукар. мистецтва) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
вік. психологія" / Лубянська Світлана Павлівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2010-0818 А] УДК 159.923:687.53 

2903. Нечитайло Т. А. Генезис образу фізичного Я у підлітковому віці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Нечитайло Тетяна Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0351 А]
 УДК 159.923.2-053.6 

2904. Резнікова О. А. Адаптаційна трансформація психологічного захисту 
особистості студента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Резнікова Олена Анатоліївна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Х., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1209 А] 

 УДК 159.922.7-057.87 
2905. Сагайдак О. М. Диференціація типологічних особливостей вторинних 

его-станів захисного характеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Сагайдак Олександр 
Михайлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0432 A] УДК 159.923.2 

2906. Сивогракова З. А. Психологічні особливості подолання студентами 
складних життєвих ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
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наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Сивогракова Заріна Анатоліївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-0868 А] УДК 159.922.6.072:378.06 

2907. Смайлова С. О. Особливості смислової сфери при емоційно лабільних 
розладах особистості імпульсивного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Смайлова Світлана Олексан-
дрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0918 А] УДК 159.923:61 

2908. Хартман О. Ю. Психологічні чинники становлення відповідальності 
батьків за розвиток дитини дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Хартман Олена 
Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-1228 А] УДК 159.922.7-053.4 

2909. Штеньович Т. В. Психологічні аспекти хронічних соматоформних 
больових розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Штеньович Тетяна Володимирівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 150 пр. — [2010-0875 А]
 УДК 159.9:61 

2910. Шукалова О. С. Сімейне виховання як чинник розвитку пізнавального 
інтересу молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шукалова Ольга Сергіївна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1236 А] УДК 159.922.72 

2911. Ярема Н. Ю. Соціально-психологічний клімат курсантського підрозділу 
як фактор професійного становлення майбутніх практичних психологів органів 
внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ярема Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-0876 А] УДК 159.9:351.741 

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

На ступінь доктора 

2912. Жарких В. Ю. Вплив гуманістичного прагматизму на розвиток сучасно-
го суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Жарких Володимир 
Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 33 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — 100 пр. — [2009-6412 А] УДК 165.742 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь доктора 

2913. Василевська Т. Е. Особистісні виміри професійної етики державного 
службовця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Василевська Тетяна Едуардівна ; Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 
(42 назви). — 100 пр. — [2010-0882 А] УДК 174:35.08 
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На ступінь кандидата 

2914. Касьянов Д. В. Формування ідеології та культури українського під-
приємця в період утвердження ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / 
Касьянов Дмитро Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (3 назви). — 100 пр. — [2010-0204 А] УДК 174.4 

2915. Маліновська О. С. Взаємозв'язок особистого та суспільного у фор-
муванні громадянина суверенної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 
Маліновська Ольга Станіславівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0750 А] УДК 172(477) 

2916. Філіпенко А. В. Формування підприємницьких здібностей молоді як 
соціальне завдання : (філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Філіпенко Алевтіна Вікторівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-1227 А] УДК 17.022.1:316.334.23 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

2917. Вітюк І. К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській 
есхатології : (на матеріалах Церкви адвентистів сьомого дня) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Вітюк 
Ірина Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-6569 А] УДК 2-172+279.13/.14 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

2918. Жиртуєва Н. С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та За-
ходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 "Ре-
лігієзнавство" / Жиртуєва Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2009. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 28—30. — 100 пр. — [2009-6371 А]
 УДК 27-587 

На ступінь кандидата 

2919. Христокін Г. В. Релігієзнавчий аналіз вчень про богопізнання в сучасній 
православній теології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Христокін Геннадій Володимирович ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-0835 А] УДК 27-1 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

2920. Чуб А. В. Статистичне забезпечення державного регулювання ринку 
цінних паперів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.10 "Статистика" / Чуб Анатолій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. 
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"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1232 А] УДК 311.33:336.763(477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

2921. Горошко О. І. Гендерні аспекти інтернет-комунікацій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / 
Горошко Олена Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 33 с. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (50 назв). — 100 пр. — [2010-0886 А] УДК 316.77+316.346.2 

2922. Коваліско Н. В. Багатовимірний аналіз стратифікаційних порядків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. 
структури та соц. відносини" / Коваліско Наталія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2010. — 32 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — [2010-0214 А] УДК 316.34 

2923. Слющинський Б. В. Міжкультурна комунікація в багатонаціональному 
регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Слющинський Богдан Васильович ; Ін-т 
соціології НАН України. — К., 2010. — 29 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (33 назви). — 
100 пр. — [2010-0458 A] УДК 316.28:316.723](477) 

На ступінь кандидата 

2924. Андрощук О. Ю. Психологічні особливості соціалізації майбутніх офі-
церів-прикордонників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих 
умовах" / Андрощук Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1242 А] УДК 316.61:351.746.1 

2925. Анісімович-Шевчук О. З. Політична комунікація як системоутворюю-
чий фактор політичного життя суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Анісімович-Шевчук Оль-
га Зенонівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1326 А] УДК 316.32:32 

2926. Блавацький С. Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Велико-
британії : (на прикл. "The Times", "The Guardian", "The Іndependent") : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та 
історія журналістики" / Блавацький Сергій Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6242 А] УДК 316.422:070](410) 

2927. Дурманенко О. О. Релігія в контексті онтологічної безпеки особистості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігіє-
знавство" / Дурманенко Олександр Олександрович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковоро-
ди НАН України, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0738 А] УДК 316.61:2 

2928. Жадько К. В. Феномен міжнародного туризму: соціально-філософський 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Жадько Катерина Віталіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — 
Запоріжжя, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2010-0653 А] 

 УДК 316.6:338.48(1-87) 
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2929. Зоря О. П. Ментальний чинник сучасного підприємництва в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Зоря Олександра Павлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2010-0183 А] УДК 316.334.2 

2930. Кириченко К. В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія : 
(на матеріалі вибор. кампаній у ЗМІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Ки-
риченко Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики. — К., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — 
[2010-0210 А] УДК 316.77+070.48 

2931. Крижний С. Г. Цивільний колабораціонізм як соціальне явище : (на 
прикл. м. Харкова під час окупації 1941—1943 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Крижний 
Сергій Григорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0895 А] УДК 316.244:94(477.5) 

2932. Микитів О. Ю. Менеджмент видавничої справи в умовах глобалізації : 
(на прикл. України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. кому-
нікацій : 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Микитів Ольга Юріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Ук-
раїна"]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 130 пр. — [2010-0320 А]
 УДК 316.77:005]:655(477) 

2933. Паталаха В. Ф. Інтеграції громадян в соціально-політичному розвитку 
суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Паталаха Валерій Федорович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-1202 А] УДК 316.4.063.3 

2934. Скачко О. В. Синергетичний дискурс становлення сучасного підприєм-
ництва: український контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Скачко Олена 
Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (3 назви). — 100 пр. — [2010-1216 А] УДК 316.334.23 

2935. Сохан І. О. Психологічні особливості морально-правової соціалізації сту-
дентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 
психологія ; психологія соц. роботи" / Сохан Ірина Олександрівна ; Ін-т соц. та політ. 
психології АПН України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-0775 А] УДК 316.61-057.87 

32 Політика 

На ступінь доктора 

2936. Шерман О. М. Формування політичних стереотипів ЗМІ як технологія 
впливу на політичний процес : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти і процеси" / Шерман Олена Михайлівна ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. 
— [2009-6634 А] УДК 32.019.5:654.19 

На ступінь кандидата 

2937. Дідух Г. Я. Формування іміджу жінки-політичного лідера : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та проце-
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си" / Дідух Ганна Ярославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1019 А] 

 УДК 32:316.46-055.2 
2938. Жданов І. О. Активістська орієнтованість масової політичної свідомості 

в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Жданов Ігор Олександрович ; НАН 
України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6581 А] УДК 32.019.5(477) 

2939. Прудник М. М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та 
способи врегулювання (2001—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Прудник Михайло 
Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0824 А] УДК 32:316.485 

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

2940. Бушанський В. В. Естетика політичної влади: поняття, теоретико-мето-
дологічні засади дослідження й історична феноменологія : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Бу-
шанський Валентин Вікторович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 
ім. І. Ф. Кураса. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—33 (24 назви). — 100 пр. — 
[2009-6244 А] УДК 321.01 

2941. Латигіна Н. А. Демократія: сутність, механізми здійснення та сучасні 
світові тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Латигіна Наталія Анатоліївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2010. — 35 с. — 
Бібліогр.: с. 30—32. — 110 пр. — [2010-1180 А] УДК 321.7 

На ступінь кандидата 

2942. Мислюк Ю. В. Роль опозиційного жіночого лідера в політичному житті 
України: політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мислюк Юлія Василівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т історії і політології Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-6226 А] УДК 321.01:316.46]-055.2 

2943. Опанасюк В. В. Становлення інститутів державної влади в добу гетьма-
нату Богдана Хмельницького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Опанасюк Валентина Володими-
рівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 
К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6393 А] 

 УДК 321.01(477)"1648/1657" 
2944. Флис І. М. Політична активність студентської молоді та її вплив на 

соціально-політичний розвиток сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / Флис Іван 
Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Акад. пед. наук України]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1146 А] 

 УДК 321.02-057.87:[34+008](477) 

322 Відносини між церквою та державою 
На ступінь кандидата 

2945. Жидков М. А. Тенденції розвитку міжконфесійних відносин в Автоном-
ній Республіці Крим: політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Жидков Михайло 
Анатолійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2009. — 
22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6456 А] УДК 322(477.75) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

2946. Дузь О. В. Інформаційно-комунікаційні технології у вітчизняних електо-
ральних процесах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Дузь Олена Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 19. — 100 пр. — [2010-0647 А] УДК 324:316.77 

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

На ступінь кандидата 

2947. Патарак І. В. Суспільно-церковні відносини в українській громаді Кана-
ди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Патарак Іван Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 
— Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1313 А]
 УДК 323.2(=161.2)(71) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

2948. Кальян С. Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на українських 
землях у складі Російської імперії (середина ХІХ століття — 1903 р.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та 
етнодержавознав." / Кальян Сергій Євгенович ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 
ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К., 2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (49 назв). 
— 100 пр. — [2009-6374 А] УДК 323.11(477)(=411.161)"1903" 

На ступінь кандидата 

2949. Вінцукевич К. В. Громадські організації у політичному процесі сучасної 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Вінцукевич Катерина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0077 А]
 УДК 323.2:061.2](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

2950. Ковальчук Т. І. Культурний фактор Європейської інтеграції : (на прикл. 
Європ. Союзу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Ковальчук Тетяна 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 135 пр. — [2009-6378 А] 

 УДК 327.7ЄС:316.4.063.3 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

2951. Гордіюк Н. П. Політика Європейського Союзу щодо Російської Федера-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
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пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Гордіюк Наталія Петрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-0936 А] УДК 327(470+571):061.1ЄС 

2952. Коваль І. В. Стратегічне партнерство країн Північної Африки в євро-
інтеграційному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Коваль Ігор Васильо-
вич ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0215 А] 

 УДК 327.39(61):061.1ЄС 
2953. Шлапаченко Д. М. Внутрішні, регіональні та міжнародні фактори в 

еволюції Косовського конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шлапа-
ченко Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 48, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 44—45 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1235 А] УДК 327.7(497.115) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

2954. Качурець Ч. І. Міграційні проблеми в зовнішній політиці України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Качурець Чеслава Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-0975 А] УДК 327:314.15](477) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

2955. Кісельова Н. В. Сучасні моделі парламентського бікамералізму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та про-
цеси" / Кісельова Наталя Василівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0212 А]
 УДК 328.1(477) 

329 Політичні партії та рухи 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

2956. Фартучна Г. В. Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті 
України (1900—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Фартучна Галина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0833 А]
 УДК 329.78(477)"1900/1917" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

2957. Голян В. А. Формування інституціонального середовища водокористу-
вання в умовах ринкових відносин: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
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охорони навколиш. середовища" / Голян Василь Анатолійович ; НАН України, Рада 
по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 
(75 назв). — 100 пр. — [2010-0104 А] УДК 330.341.2:628.1 

2958. Дейнека А. М. Методологія управління лісовим господарством на еколо-
го-економічних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Дейнека Анатолій Михайлович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2010. — 36, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (42 назви). — 100 пр. — 
[2010-1297 А] УДК 330.15:630*6 

2959. Іванова В. В. Інформаційне забезпечення економіки, заснованої на знан-
нях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі і інформ. технології в економіці" / Іванова Валентина Василівна ; 
Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Міжнар. наук.-
навч. центр інформ. технологій і систем НАН та МОН України]. — К., 2010. — 32 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (32 назви). — 100 пр. — [2010-0812 А] УДК 330:004 

2960. Макаркіна Г. В. Моделювання соціально-економічного розвитку індуст-
ріального регіону з урахуванням енергозберігаючих технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 
інформ. технології в економіці" / Макаркіна Ганна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—31 (65 назв). — 100 пр. — [2009-6342 А] УДК 330.47:332.14 

2961. Свінцов О. М. Трансформація освітнього комплексу економіки в умовах 
ринкових перетворень: проблем соціально-економічної ефективності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Свінцов Олександр Миколайович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського, [Львів. комерц. акад. ім. М. Туган-Барановського]. — 
Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 100 пр.  — 
[2009-6614 А] УДК 330.34:37 

2962. Супрун Н. А. Вітчизняна модель корпоративного управління: інститу-
ційно-еволюційний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Супрун Наталія Анатоліївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 
34 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (45 назв). — 100 пр. — [2010-0777 А] УДК 330.874(477) 

2963. Филюк Г. М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія 
та історія екон. думки" / Филюк Галина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2010. — 38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (34 назви). — 100 пр. — 
[2010-1145 А] УДК 330.34:316.32 

На ступінь кандидата 

2964. Абдуллін Р. М. Механізми регулювання трансакційних витрат держав-
ного сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Абдуллін Рім Муллаянович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-0601 А] УДК 330.138.12 

2965. Антонів В. Б. Математичне моделювання вибору інноваційних стратегій 
розвитку динамічних економіко-виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Антонів Василь Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-0843 А] УДК 330.4:658.1 
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2966. Баженова Ю. В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик 
на макроекономічну стабільність держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Баженова Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-6482 А]
 УДК 330.4:[338.23:336.74] 

2967. Бобков І. В. Моделювання фінансової стійкості державного банку в умо-
вах динамічного ринкового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Бобков Ігор Вікторович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-1246 А] УДК 330.47:336.711 

2968. Бронська А. М. Освіта як інституційний чинник інноваційного розвит-
ку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Бронська Аліса Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0931 А] УДК 330.341.1:37 

2969. Бунтовський С. Ю. Формування системи соціально-економічного 
управління інноваційною працею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Бунтовський Сергій Юрійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-0965 А] УДК 330.341.1 

2970. Важинська В. В. Інвестиційний розвиток людського капіталу в 
промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Важинська 
Вікторія Віталіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-0064 А] УДК 330.322.1 

2971. Веселовська О. Є. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку 
старопромислових регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Веселовська Олена Євгеніївна ; 
Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2010-1164 А] 

 УДК 330.322:332.14 
2972. Винницька М. Я. Флуктуації економічного розвитку в умовах трансфор-

маційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Винницька Марта Яро-
славівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 120 пр. — [2010-0969 А] УДК 330.33 

2973. Виноградська О. О. Моделювання процесів стратегічного планування 
кредитного портфеля банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Вино-
градська Олена Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1250 А] 

 УДК 330.47:336.717.061 
2974. Ворошан А. Д. Інституційне забезпечення економічної євроінтеграції 

західних регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ворошан Аліна Дмитрів-
на ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [ПВНЗ "Буковин. ун-т"]. — Львів, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-6492 А] 

 УДК 330.837(477.8) 
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2975. Гладкова О. В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на фінан-
совий саморозвиток торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси та кредит" / Гладкова Ольга 
Вячеславна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. 
— Донецьк, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-0099 А] УДК [330.322+330.341.1]:658.15 

2976. Головко А. А. Принципи і методи формування ефективної системи 
управління лісами та лісовим господарством України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Головко Андрій Андрійович ; Нац. лісотехн. ун-т 
України. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2010-1252 А] УДК 330.15:630*6](477) 

2977. Дідківська Т. В. Суверенітет грошово-кредитної політики у відкритій 
економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Дідківська Тетяна Володимирівна ; Держ. установа 
"Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2010-0146 А] УДК 330.1:336.7 

2978. Єршова Г. В. Взаємозв'язок джерел фінансового забезпечення інвести-
ційної діяльності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Єршова Галина Ві-
таліївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2010-0651 А] 

 УДК 330.322:658.14 
2979. Кареба М. І. Зміцнення та ефективне використання ресурсного потен-

ціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кареба Марина 
Іванівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 130 пр. — [2010-1172 А] УДК 330.316:631.11 

2980. Костель М. В. Узгодження еколого-економічних інтересів у системі 
управління природокористуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Костель Микола Васильович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6590 А] 

 УДК 330.15 
2981. Лі Шуан. Теоретико-методологічні засади та механізм подолання со-

ціально-економічної диференціації регіонів : (на прикл. Китайс. нар. республіки) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Лі Шуан ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6596 А]
 УДК 330.111.4:332.1](510) 

2982. Матусяк С. В. Формування стратегії та механізмів реалізації соціального 
розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Матусяк 
Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Хмельниц. нац. ун-т]. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0311 А]
 УДК 330.342.146:332.1 

2983. Нікіфорова О. В. Моделі діагностики регіональних ринків праці : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, 
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моделі та інформ. технології в економіці" / Нікіфорова Ольга Володимирівна ; Харків. 
нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-0355 А] УДК 330.44:331.52 

2984. Подолян І. С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Подолян Іван Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 
100 пр. — [2009-6546 А] УДК 330.34 

2985. Потапова А. Г. Конструктивно-географічний аналіз та оцінка природного 
агроресурсного потенціалу Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 
природ. ресурсів" / Потапова Алла Геннадіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6671 А] УДК 330.15(477.82) 

2986. Радіонова Н. Й. Організаційно-економічне забезпечення управління 
інноваційним розвитком машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Радіонова 
Наталія Йосипівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1109 А] 

 УДК 330.341.1:62 
2987. Слатвінський М. А. Методи визначення економічної ефективності ін-

вестицій в інноваційну діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Слатвінський Максим 
Анатолійович ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6514 А] УДК 330.322.54:330.341.1 

2988. Станкевич Ю. Ю. Домогосподарство в ринковій економічній системі та 
його відображення у світовій економічній думці ХХ століття : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 
думки" / Станкевич Юлія Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-0467 А] УДК 330.567 

2989. Терещенко М. К. Удосконалення оцінки інвестиційної привабливості 
вугледобувного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Терещенко Марина Костянтинів-
на ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 120 пр. — [2010-0484 А] УДК 330.322:622 

2990. Ткаченко В. В. Економічний механізм використання природних ресурсів 
сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ткаченко Вікторія 
Вікторівна ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0494 А] УДК 330.15:631 

2991. Чаговець Л. О. Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприєм-
ства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Чаговець Любов Олексіївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-0543 А] УДК 330.42:005.934 

2992. Чередніченко Ю. Г. Економіко-екологічна оцінка систем водопідготов-
ки та водовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-
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ща" / Чередніченко Юлія Григорівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-1230 А] УДК 330.15:628.1 

2993. Чернецька О. В. Формування економічно ефективної структури вироб-
ничих витрат сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чернецька 
Ольга Віталіївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-0549 А] УДК 330.1:631 

2994. Чжун Лінь. Формування систем раціонального розміщення продуктив-
них сил по забезпеченню синергізму регіонального розвитку : (на прикл. Китайс. 
Нар. Республіки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Чжун Лінь ; Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-6632 А] УДК 330.111.4:332.1](510) 

2995. Шарманська С. О. Прибуток та особливості його формування і викорис-
тання в транзитивній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Шарманська Світлана 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1152 А] УДК 330.13:334.72 

2996. Язлюк Б. О. Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів 
підприємств світлотехнічної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Язлюк Борис Олегович ;  
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 150 пр. — [2010-0591 А] УДК 330.322.2:628.91 

2997. Ярмак О. В. Інтелектуальні послуги як фактор інноваційного розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. тео-
рія та історія екон. думки" / Ярмак Ольга Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — Х., 2010. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1240 А] УДК 330.341.1 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

2998. Олійник Т. І. Формування та ефективне використання трудового по-
тенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олійник Таміла 
Іванівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва 
М-ва аграр. політики України]. — Миколаїв, 2010. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 27—32 (48 назв). — 100 пр. — [2010-0361 А] УДК 331.522.4:631.158 

2999. Синяєва Л. В. Формування системи антикризового управління витрата-
ми на оплату праці в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Синяєва Людмила Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Донецьк, 
2009. — 40 с. : іл., табл.  — Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2009-6234 А]
 УДК 331.2(477) 

На ступінь кандидата 

3000. Вассіліу Д. Інтеграція східноєвропейських країн до європейського ринку 
праці : (на прикл. України і Росії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вассіліу 
Дімітріос ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0068 А] УДК 331.5(4-11) 

3001. Величко А. Є. Організаційно-економічні механізми формування соціаль-
но-трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Величко Алла Євстафіївна ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-1249 А]
 УДК 331.104:631.11 

3002. Дзюба О. М. Умови формування та методи зменшення професійного ри-
зику персоналу в дорожньому будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дзюба Оксана 
Миколаївна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0144 А] УДК 331.461:625.7 

3003. Ігнатенко М. М. Формування ресурсного потенціалу розвитку сільських 
територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Ігнатенко Микола Миколайович ; Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-1302 А] УДК 331.522.4:338.432 

3004. Кравчук О. Я. Трансформація ринку праці в контексті забезпечення ефек-
тивності розвитку національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і по-
літика" / Кравчук Олена Ярославівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 
— К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0236 А] 

 УДК 331.5.024.5 
3005. Максимець Ю. В. Політико-економічний аналіз мотивації праці в транс-

формаційній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Максимець Юрій Ва-
сильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1086 А] 

 УДК 331.101.3:330.342.22](477) 
3006. Міга В. К. Формування і використання трудового потенціалу сільських 

територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Міга Володимира Ка-
зимирівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 
100 пр. — [2010-1090 А] УДК 331.522.4(477-22) 

3007. Павлюк Т. І. Управління зайнятістю сільського населення в аграрній 
сфері : (на матеріалах Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Павлюк Тетяна 
Іванівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1096 А] 

 УДК 331.526:316.343](477.44) 
3008. Прусс Д. М. Мотивація персоналу торговельних підприємств в умовах 

трансформації ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прусс Дмитро Миколайович ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 150 пр. — [2010-0408 А]
 УДК 331.101.3:005.32 



   

 
32 

3009. Самолюк Н. М. Договірне регулювання і управління витратами на робочу 
силу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Самолюк Наталія Миколаїв-
на ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-
вання]. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-6477 А] УДК 331.2 

3010. Сатушева К. В. Розвиток людських ресурсів виробничої організації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Сатушева Карина Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1213 А] УДК 331.101.262 

3011. Сулима М. І. Формування системи мотивації праці в сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сулима Михайло Іванович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6556 А] УДК 331.101.3:631.11 

3012. Шовкун Л. В. Формування та використання трудового потенціалу сіль-
ськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шовкун Людмила Володимирівна ; 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0579 А] УДК 331.522.4:631.11 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  
Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

3013. Гейман О. А. Теоретико-методологічні засади нелінійності розвитку 
економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гейман Олег Айзікович ; НАН 
України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (40 назв). — 100 пр. — [2010-1055 А] УДК 332.1 

3014. Жихор О. Б. Формування інноваційної політики розвитку регіонів та ме-
ханізми її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Жихор Олена Борисівна ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (36 назв). — 100 пр. — [2010-0171 А] УДК 332.146:330.341.1 

3015. Забарна Е. М. Формування інтегрованої інноваційно-інвестиційної сис-
теми регіону: теорія, методологія та механізм : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / За-
барна Елеонора Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж. — Одеса, 2010. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(36 назв). — 100 пр. — [2010-0173 А] УДК 332.1:[330.341.1+330.322 

На ступінь кандидата 

3016. Горбань Г. П. Теоретико-методичні засади регіонального маркетингу як 
інструмента соціально-економічного розвитку туристського регіону : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Горбань Галина Петрівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. 
буд-ва. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 
100 пр. — [2010-0109 А] УДК 332.142:338.48 
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3017. Диптан С. А. Екологічні та економічні засади удосконалення системи 
контролю за використанням та охороною земель несільськогосподарського призна-
чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Еко-
номіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Диптан Сергій 
Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 120 пр. — [2010-0735 А] УДК 332.3 

3018. Зульфугарова С. О. Моделі управління економічним розвитком ре-
гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Зульфугарова Світлана Олек-
сандрівна ; Класич. приват. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0811 А] 

 УДК 332.1:330.4 
3019. Ковальчук С. Я. Трансформації в регіональних системах економічних 

відносин : (на прикл. аграр. вир-ва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ковальчук 
Світлана Ярославівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — 
Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — 
[2009-6588 А] УДК 332.12:338.43 

3020. Корнило І. М. Організаційно-економічний механізм розвитку житлової 
нерухомості міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Корнило Ірина Михай-
лівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Луцьк, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2010-1176 А] 

 УДК 332.146 
3021. Медвідь В. Ю. Засоби подолання розбіжностей в економічному розвитку 

регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Медвідь Вікторія Юріївна ; НАН України, Ін-т 
екон.-прав. дослідж., [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0693 А] УДК 332.12(477) 

3022. Оппельд Л. І. Територіальна організація системи охорони здоров'я 
регіону та напрями її вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Оппельд Лари-
са Іванівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 140 пр. — [2009-6605 А] УДК 332.14:613/614 

3023. Сердюк А. В. Організаційно-економічні основи формування та розвитку 
ринку доступного житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сердюк Андрій Васильович ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт., [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1122 А] УДК 332.85 

3024. Стаценко Є. В. Розвиток науково-методичних підходів до оцінки систе-
ми регіонального водокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Стаценко Євгенія Владиславівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. 
буд-ва. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
150 пр. — [2010-0919 А] УДК 332.142.4:628.171 

3025. Тимечко І. Р. Організаційно-економічне забезпечення розвитку при-
кордонної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Тимечко Ірина Романівна ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1135 А] УДК 332.146:339.5 

3026. Хоменко І. Б. Вплив транснаціональних корпорацій на конкурентне се-
редовище національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Хоменко Ірина 
Богданівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-0535 А] УДК 332.012.324 

3027. Яковлєва Ю. К. Визначення впливу використання природного по-
тенціалу на економічний розвиток регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Яковлєва 
Юлія Костянтинівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0592 А] 

 УДК 332.1:330.15 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

3028. Дмитрієв І. А. Активізація підприємницької діяльності промислових під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Дмитрієв Ілля Андрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Луганськ, 2010. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — 100 пр. — [2010-1065 А] УДК 334 

На ступінь кандидата 

3029. Мотриченко В. М. Державне підприємство в системі ринкових відно-
син : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Мотриченко Валентина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-1092 А] УДК 334.724.6 

3030. Шкодін Я. В. Розвиток базових функцій акціонерного капіталу та їх 
інституалізація в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 
думки" / Шкодін Ярослав Віталійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1234 А]
 УДК 334.722.8(477) 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

3031. Куликів П. М. Механізми ефективного управління фінансовими ресур-
сами в галузі освіти і науки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Куликів Петро 
Мусійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (37 назв). — 100 пр. — [2009-6504 А] УДК 336.131:[37+001](477) 

На ступінь кандидата 

3032. Білий М. М. Фінансове забезпечення формування та функціонування 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Білий Михайло 
Мирославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-
ка]. — Тернопіль, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
140 пр. — [2010-0725 А] УДК 336.77:[334.732:631.115.8] 

3033. Білоус І. І. Фінансове забезпечення подолання бідності в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Білоус Ірина Ігорівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2010-0036 А] 

 УДК 336:364.66 
3034. Валігура В. А. Гармонізація оподаткування: вітчизняні реалії та між-

народні орієнтири : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Валігура Володимир Андрійович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(24 назви). — 150 пр. — [2010-0066 А] УДК 336.221:339.972 

3035. Вдовиченко А. М. Фінансовий потенціал населення в умовах інновацій-
ного розвитку економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вдовиченко Артем Миколайо-
вич ; Держ. податк. адм. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 130 пр. — [2010-0806 А]
 УДК 336.012.23 

3036. Вієцька О. В. Формування системи податкової амортизації основних 
засобів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вієцька Олеся Віталіївна ; НАН України, 
Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0076 А] УДК 336.22(477) 

3037. Вон Романов Кріспін О. О. Механізм банківського інвестування в умо-
вах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вон Романов Кріспін Олег Олегович ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. 
банку України]. — Львів, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-6365 А] УДК 336.71:339.13 

3038. Гвоздєй Н. І. Фінансове планування в сільськогосподарських підприєм-
ствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Гвоздєй Наталія Іванівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-6495 А] УДК 336.144.2 

3039. Дейнека О. В. Ефективність функціонування фінансів державного сек-
тора економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дейнека Ольга Валеріївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1015 А] УДК 336.1(477) 

3040. Забчук Г. М. Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах 
перехідної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Забчук Галина Михайлівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 150 пр. 
— [2010-0739 А] УДК 336.77:338.3 

3041. Ільєнко Р. В. Важелі податкового стимулювання розвитку виробничої 
сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
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ші, фінанси і кредит" / Ільєнко Ростислава Василівна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-0742 А] УДК 336.22:338.3 

3042. Карп Г. В. Формування місцевих бюджетів гірських населених пунктів 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Карп Галина Василівна ; М-во фінансів України, Акад. фін. 
упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2009-6501 А] УДК 336.14:352](477) 

3043. Керімов А. Т. Зміцнення конкурентної позиції банку на основі реінжині-
рингу бізнес-процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Керімов Асан Тальатович ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Республікан. вищ. навч. 
закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2010-0209 А] УДК 336.71.02 

3044. Кирій Р. П. Стратегії конкуренції банків на ринку фінансових послуг : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Кирій Ростислав Петрович ; М-во фінансів України, Акад. фін. 
упр., Н.-д. фін. ін-т, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6339 А] УДК 336.71 

3045. Когут І. А. Формування доходів місцевих бюджетів в умовах підвищення 
самостійності регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Когут Інна Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, 
[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Донецьк, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0668 А] 

 УДК 336.14:352 
3046. Копилова О. В. Торгово-організаційна інфраструктура ринку цінних 

паперів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Копилова Ольга Володимирівна ; Одес. 
держ. екон. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0893 А] УДК 336.761(477) 

3047. Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств у ринкових умо-
вах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Кривицька Ольга Романівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2010-0243 А]
 УДК 336.256 

3048. Лук'янов В. С. Державне регулювання платіжними системами в Україні: 
організаційні принципи, класифікація, стратегія розвитку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Лук'янов Володимир Сергійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 
2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0683 А] 

 УДК 336.132.1(477) 
3049. Макогон В. Д. Формування доходів місцевих бюджетів у системі між-

бюджетного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Макогон Валентина Дмитрівна ; М-во 
фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2009-6343 А] УДК 336.2:352 

3050. Мізіна І. В. Концептуалізація побудови та функціонування бюджетної 
системи місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Мізіна Ірина Ва-
леріївна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — Дніпропетровськ,  2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-0696 А] УДК 336.14:352(477) 

3051. Ніколенко О. В. Аналіз торговельних валютних операцій банків : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
аудит" / Ніколенко Олександр Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1195 А] УДК 336.74 

3052. Серпенінова Ю. С. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Серпенінова Юлія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0449 A] УДК 336.71 

3053. Сидорчук А. А. Фінансові ресурси державного соціального страхуван-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Сидорчук Анатолій Андрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — 
[2010-1124 А] УДК 336.1:368.031 

3054. Сороківська М. В. Управління фінансовими ризиками страхових ком-
паній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Сороківська Марія Василівна ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж., [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6434 А] УДК 336:330.131.7 

3055. Тригуб О. В. Іпотечний механізм фінансування житла в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Тригуб Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-0506 А]
 УДК 336.77:332.8 

3056. Хомутенко А. В. Фінансовий контроль небанківських неприбуткових фі-
нансових установ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Хомутенко Алла Віталіївна ; Одес. держ. 
екон. ун-т. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-0787 А] УДК 336.711.65(477) 

3057. Черниш О. В. Управління кредитуванням сільськогосподарських під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Черниш Ольга Володимирівна ; М-во аграр. політики 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6357 А] УДК 336.77:631.11 

3058. Юрчук О. М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Юрчук Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0590 А]
 УДК 336.71 

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

На ступінь доктора 

3059. Рибчук А. В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світо-
вого господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Рибчук Анатолій Васильо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—28. — 100 пр. — [2010-0419 A] УДК 338.49:339.9 

3060. Супіханов Б. К. Розвиток ринків аграрної продукції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Супіханов Борис Карабайович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки 
Укр. акад. аграр. наук". — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 
(42 назви). — 100 пр. — [2010-1221 А] УДК 338.43 

На ступінь кандидата 

3061. Аджимет Г. Х. Формування системи регулювання регіонального ринку 
сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Аджимет Гульнара 
Халідівна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки Автоном. Республіки 
Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т". — Сімферополь, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-0603 А] 

 УДК 338.439 
3062. Бачуріна І. В. Особливості формування та функціонування регіональних 

ринків плодоовочевої продукції : (на матеріалах Чернігів. обл.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і 
регіон. економіка" / Бачуріна Інеса Валеріївна ; Чернівец. держ. технол. ун-т. — 
Чернігів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-0924 А] УДК 338.439.5:634/635 

3063. Бережницька У. Б. Організаційно-економічний механізм державної 
підтримки малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бережницька Уляна 
Богданівна ; Н.-д. екон. ун-т М-ва економіки України, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-1287 А] УДК 338.246:334.722 

3064. Беркута Т. В. Трансформація господарств населення в умовах аграр-
них перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Беркута Тамара Василівна ; 
Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 150 пр. — [2010-0028 А] 

 УДК 338.24:631.115.11 
3065. Бойко Л. І. Управління розвитком кластерних утворень в аграрній сфері : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Бойко Людмила Іванівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Херсон. 
нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-1047 А] УДК 338.43.01 

3066. Бурмака Т. М. Управління розвитком будівельних підприємств в умовах 
конкурентного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бурмака Тетяна Миколаївна ; 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-0061 А] УДК 338.45:69 

3067. Власюк С. А. Фінансування операційної діяльності сільськогосподар-
ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Власюк Світлана Анатоліївна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-6447 А] УДК 338.434 
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3068. Габрель М. С. Організаційно-економічний механізм регулювання роз-
витку транспортної інфраструктури міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Габрель 
Марта Степанівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1005 А] УДК 338.47:629.43 

3069. Головченко Т. М. Формування організаційно-економічного механізму 
розвитку виробництва та первинної обробки вовни : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голов-
ченко Тетяна Миколаївна ; Республік. вищ. навч. закл."Крим. інж.-пед. ун-т", [Херсон. 
нац. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-0633 А] УДК 338.45:675.83 

3070. Горобець В. В. Структурні трансформації та регулювання розвитку наф-
тогазового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Горобець Вячеслав Вікторович ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — 
К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2009-6449 А] УДК 338.45:622.276 

3071. Жовна О. М. Оцінка економічних результатів діяльності гірничо-зба-
гачувальних комбінатів з урахуванням економії витрат : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жовна 
Олена Михайлівна ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-1067 А] УДК 338.45:622 

3072. Коваленко О. В. Ефективність використання виробничого потенціалу 
сільських цегельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Ольга Володими-
рівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-0665 А] 

 УДК 338.45:691.41/.42 
3073. Ковбаса О. М. Розвиток малих організаційних форм підприємництва в 

аграрному бізнесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковбаса Олександр Миколайович ; Сум. 
нац. аграр. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-0744 А] УДК 338.436:334.012.61-022.51 

3074. Козарезенко Л. В. Соціально-економічна ефективність функціонування 
сфери освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Козарезенко Людмила Володими-
рівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1035 А]
 УДК 338.2:[338.46:37] 

3075. Корнєєва Т. М. Державна політика у сфері економіки знань : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Корнєєва Тетяна Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 150 пр. — [2010-0943 А] УДК 338.2:[330.34:001] 

3076. Купріянова В. С. Механізм підтримки розвитку авіаційної промисло-
вості у державних цільових програмах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Купріянова Ва-
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лентина Сергіївна ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, [Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1178 А] УДК 338.45:629.7 

3077. Макарчук О. Г. Ефективність використання біоенергетичного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Макарчук Оксана 
Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0293 А] 

 УДК 338.33/.43:662.7:631.11 
3078. Матвієнко Г. А. Управління страховими ризиками при вирощуванні 

культур в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвієнко 
Галина Анатоліївна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, 
[Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Житомир, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2009-6388 А] УДК 338.43:368.5 

3079. Мельничук О. І. Формування та розвиток ринку продукції підприємств 
спиртової галузі АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельничук Оксана Іванівна ; Півд. філ. 
Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т", 
[Одес. держ. аграр. ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-0319 А] УДК 338.439.5:663.5 

3080. Миндра І. А. Формування і функціонування регіонального агропромис-
лового комплексу в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Миндра Ірина 
Анатоліївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6538 А] УДК 338.436 

3081. Назаренко А. В. Інвестиційне забезпечення розвитку біоенергетичного 
сектора сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Назаренко Анна Вікто-
рівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2010. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 150 пр. — [2010-1192 А] 

 УДК 338.43 
3082. Пінчук Ю. Б. Зменшення ризиків приватних інвесторів при фінансуванні 

житлового будівництва через фонди фінансування будівництва (ФФБ) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / 
Пінчук Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2010-1204 А] УДК 338.45:69 

3083. Поліщук О. А. Державне регулювання детінізації туристичного бізнесу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Поліщук Олена Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. 
вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6547 А] УДК 338.486 

3084. Прочан А. О. Планування та організація процесу надання туристичних 
послуг на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прочан Анна Олександрівна ; ПВНЗ 
Європ. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—15 (24 назви). — 120 пр. — [2010-0990 А] УДК 338.487 

3085. Пчелянська Г. О. Інфраструктура аграрного ринку у формуванні цін на 
сільськогосподарську продукцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пчелянська Галина 
Олегівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6295 А]
 УДК 338.49:[338.432:338.5] 

3086. Романич І. Б. Моделювання транспортної діяльності в системі логістики 
нафтогазових компаній України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Рома-
нич Ігор Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-0867 А] УДК 338.47:330.46 

3087. Рудько Р. М. Ефективне функціонування сільськогосподарських під-
приємств та їх ресурсне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рудько Роман Михайлович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2010-1114 А] УДК 338.43:631.11 

3088. Семенцова О. В. Економічні аспекти адаптації приміського пасажирсь-
кого залізничного транспорту до ринкових умов : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Семенцова 
Олена Володимирівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-6615 А] УДК 338.47:656.3 

3089. Устік Т. В. Економічний розвиток підприємств-виробників сої в умовах 
ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Устік Тетяна Володимирівна ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Су-
ми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-0832 А]
 УДК 338.439:633.34 

3090. Харченко О. І. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяль-
ності в національному господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Харченко 
Олег Іванович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Ун-т економіки та права 
"Крок"]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2010-0530 А]
 УДК 338.24:330.322 

3091. Юрчишена Л. В. Управління формуванням виробничих запасів під-
приємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Юрчишена Людмила 
Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). —. — [2009-6520 А] УДК 338.439 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь кандидата 

3092. Астаф'єв Д. С. Управління фінансово-господарською діяльністю рекреа-
ційного комплексу : (на матеріалах Автоном. Респ. Крим) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ас-
таф'єв Денис Сергійович ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. 
служби України, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0922 А]
 УДК 338.486.4(477.75) 

3093. Воськало В. І. Формування стратегій розвитку житлового будівництва в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-



   

 
42 

номіка та упр. нац. госп-вом" / Воськало Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-1053 А] УДК 338.45:69(477) 

3094. Кавтиш О. П. Становлення та розвиток корпоративного сектора в 
національному господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кавтиш Оксана Петрівна ; 
М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр., [Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(29 назв). — 100 пр. — [2010-0192 А] УДК 338.1:334.722.8](477) 

3095. Кондратюк М. В. Удосконалення організаційної структури залізничного 
комплексу України в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кондратюк Микола 
Валерійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1263 А] УДК 338.47:656.2](477) 

3096. Костенко М. М. Адаптація управління регіональним розвитком до 
динамічних процесів в системі національної економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Костенко Максим Миколайович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-0231 А] УДК 338.24:332.14](477) 

3097. Костюк У. З. Вдосконалення механізму розвитку ринку екологічних 
послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-
ща" / Костюк Уляна Зіновіївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-1079 А] УДК 338.516.4(477) 

3098. Піжук О. І. Державне регулювання ґендерних процесів в соціально-
економічному розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Піжук Ольга Іванівна ; 
Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-0986 А] УДК 338.24:316.346.2](477) 

3099. Рега М. Г. Управління підприємствами туристичної сфери в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Рега Марина Георгіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2010-0414 A] УДК 338.486.3(477) 

3100. Синьоокий О. М. Антикризове регулювання ефективного функціонуван-
ня ринку зерна України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.08.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Синьоокий Олександр Миколайо-
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6353 А] 

 УДК 338.439.5:633.1](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

3101. Захарчук О. В. Формування та розвиток ринку сортів рослин : (теорія, 
методологія та практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Захарчук Олександр Васильо-
вич ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2010-0181 А] 

 УДК 339.13:631.52 
3102. Золотов А. В. Экологический франчайзинг: методология, механизмы и 

технологии управления : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра Ph (экономи-
ка) / Золотов Алексей Викторович ; Христиан. гуманит.-экон. открытый ун-т. — 
Одесса, 2009. — 33 с. : ил. — Библиогр.: с. 28—31 (25 назв.). — 100 экз. — [2009-6583 А]
 УДК 339.187.44:502.3 

3103. Федорченко А. В. Маркетингові дослідження: системний підхід : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Федорченко Андрій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(41 назва). — 100 пр. — [2010-0953 А] УДК 339.138 

3104. Царенко О. В. Формування конкурентних переваг легкої промисловості 
регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Царенко Оксана Вя-
чеславівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2009. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (53 назви). — 100 пр.  — [2009-6630 А] 

 УДК 339.137.2:[67+68](477) 

На ступінь кандидата 

3105. Беззубова М. О. Регулювання розвитку малого і середнього бізнесу в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Беззубова Марія Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т 
економіки та прогнозування НАН України". — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2010-0925 А] УДК 339.13.025.12(477) 

3106. Завгородня Т. В. Глобальні бренди в сучасних маркетингових техноло-
гіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Завгородня Тетяна Вікторівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0974 А] УДК 339.138:659.127.6 

3107. Крамаренко А. О. Міжнародна конкурентоспроможність і економічна 
безпека країн в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Крамаренко 
Артем Олександрович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6273 А] 

 УДК 339.137.2+351.863]:339.9 
3108. Кучер О. В. Формування маркетингової стратегії збуту продукції під-

приємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кучер Олег Володимирович ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
120 пр. — [2010-0264 А] УДК 339.138:338.439.5 

3109. Подольчак Н. І. Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяль-
ності машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Подольчак Надія Ігорівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-6610 А] УДК 339.187.6:621 

3110. Співаковська Т. В. Формування маркетингових стратегій машинобудів-
них підприємств в умовах інтернаціоналізації ринків : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Співаковська 
Тетяна Володимиріна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-6302 А] 

 УДК [339.138:621]:339.94](477) 
3111. Шабля О. С. Ефективність виробництва баштанних культур та розвиток 

маркетингу в галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шабля Олександр Сергійович ; М-во 
аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Херсон. держ. аграр. ун-т]. 
— Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-0561 А] УДК 339.138:635.61/.62 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь доктора 

3112. Іващук І. О. Митна доктрина глобального простору : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Іващук Ірина Олегівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. 
— 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2010-1071 А] УДК 339.543 

На ступінь кандидата 

3113. Чудновець І. В. Митно-тарифне регулювання імпорту м'яса в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Чудновець Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0559 А] УДК 339.543.36:637.5(477) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

3114. Васюренко В. О. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Васюренко Володимир Олександро-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Харків. 
нац. екон. ун-т]. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-0967 А] УДК 339.7 

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

На ступінь доктора 

3115. Мешко Н. П. Стратегія інноваційного розвитку країн світової економіки 
в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мешко Наталія Петрівна ; 
Донец. нац. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Донецьк, 2009. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (48 назв). — 100 пр. — [2009-6284 А] 

 УДК 339.9:330.341.1 

На ступінь кандидата 

3116. Буряк Г. С. Корупційні відносини в сучасних умовах інституціоналізації 
світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Буряк Гліб Сергійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21. — 100 пр. — [2010-0062 А] УДК 339.9:328.185 

3117. Головаш Б. Е. Інвестиційний механізм інтеграції України в європейський 
простір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Головаш Богдан Едуардович ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1009 А] УДК 339.924(477+4) 

3118. Гужва І. Ю. Міжнародне співробітництво України в сфері ядерної енер-
гетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гужва Ігор Юрійович ; НАН України, Ін-т світ. 
економіки і міжнар. відносин, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі М-ва 
фінансів України]. — К., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 
120 пр. — [2010-0128 А] УДК 339.92:621.499.3](477) 

3119. Жуков С. А. Регіональний маркетинг у системі транскордонного еконо-
мічного співробітництва : (на матеріалах п-в Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розміщення продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Жуков Святослав Августович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 
Ужгород, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — 
[2010-1021 А] УДК 339.926:339.138](477.87) 

3120. Костенко А. М. Інтеграція України до Європейського Союзу: супереч-
ності та шляхи їх розв'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Костенко Андріана Миколаївна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — 
Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). —  100 пр. — [2009-6381 А] 

 УДК 339.92(477):061.1ЄС 
3121. Попова В. Г. Міжнародна конкурентоспроможність регіональних госпо-

дарських комплексів в контексті економічної інтеграції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. від-
носини" / Попова Вікторія Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6292 А] 

 УДК 339.92:339.137.2:334.724 
3122. Рожко А. О. Економічна модель взаємовідносин України та ФРН у сфері 

відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Рожко Алла Олександрівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0711 А] 

 УДК 339.9:620.92](477+430) 
3123. Рябець Н. М. Стратегії міжнародної корпоративної консолідації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Рябець Наталія Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0430 A] УДК 339.9 

3124. Рябчин О. М. Еколого-енергетична безпека світогосподарського розвит-
ку в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Рябчин Олексій Михайло-
вич ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2010-0431 A] УДК 339.9 

3125. Усенко О. О. Стратегія регіональної торговельно-економічної інтеграції 
України та ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Усенко Ольга Олександрівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0993 А] УДК 339.924:061.1ЄС](477) 

3126. Щербата Н. З. Розвиток зовнішньоекономічної політики Європейського 
Союзу в зонах вільної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Щербата Надія 
Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1237 А]
 УДК 339.924:061.1ЄС 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

3127. Лощихін О. М. Теоретико-правові характеристики економічної функції 
сучасної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Ло-
щихін Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с.  25—29 (50 назв). — 100 пр. — 
[2010-0945 А] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 

3128. Бариська Я. О. Форма державного правління: загальнотеоретичне дослід-
ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 
та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Бариська Яна Олександ-
рівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0610 А] УДК 340.12(477) 

3129. Ботнаренко О. М. Дискреція в слідчій діяльності: юридико-психологічні особ-
ливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. 
психологія" / Ботнаренко Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0728 А]
 УДК 340.6:343.102 

3130. Гетьман Є. А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, 
види : 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" / Гетьман Євген Ана-
толійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядуван-
ня Акад. прав. наук України]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-1008 А] УДК 340.134(477) 

3131. Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософ-
сько-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.12 "Філософія права" / Гураленко Наталія Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т 
внутр. справ. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-6407 А] УДК 340.142 

3132. Єфремова І. І. Правове регулювання планування та виконання місцевих 
бюджетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право ; адм. процес ; фін. право ; інформ. право" / Єфремова Ірина Іванівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0165 А] УДК 34:[336.144:352 

3133. Луценко І. М. Правові стимули: теоретико-правові засади та механізм 
реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Тео-
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рія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Луценко Ігор Миколайо-
вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-1267 А] УДК 340.13 

3134. Малишко В. М. Еволюція правових інститутів тимчасового і довічного 
рабства у Британській Америці (1607—1775 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. 
і прав. учень" / Малишко Валерій Миколайович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-0860 А] УДК 340.131(73)"1607/1775" 

3135. Мелех Л. В. Законність у правозахисній діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права ; історія політ. і прав. учень" / Мелех Любомира Володимирівна ; Львів. держ. 
ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-0316 А] УДК 340.132.6 

3136. Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комер-
ційному інституті — Київському інституті народного господарства (1906—1930 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" / Міхневич Людмила 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6465 А] 

 УДК 34:[001+37]"1906/1930" 
3137. Мозоль Н. І. Роль соціальної справедливості у забезпеченні соціально-

економічних прав людини і громадянина в Українській державі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Мо-
золь Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6663 А] УДК 340.12(477) 

3138. Окунєв І. С. Загально-теоретичні засади правового статусу суб'єкта пра-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія 
та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Окунєв Ігор Сергійович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-0357 А] УДК 340.12 

3139. Орленко В. В. Державно-правові погляди О. Д. Градовського : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Орленко Василь Васильович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-6420 А] УДК 340.12.06 

3140. Тичина Д. М. Психолого-правові засади попередження корисливої 
злочинності дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Тичина Дмитро Михайлович ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-0780 А] УДК 340.6:343.91-053.6 

3141. Черкас М. Є. Функції правосвідомості в механізмі правового регулюван-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 
та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Черкас Марина Євгеніївна ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0548 А] УДК 340.1 

3142. Шамрай В. В. Державно-правові погляди Миколи Міхновського : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
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держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Шамрай В'ячеслав Вікторович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 
100 пр. — [2010-0957 А] УДК 340.12 

3143. Шелестов К. О. Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Фі-
лософія права" / Шелестов Кирило Олександрович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0570 А] УДК 340.12 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

3144. Волошко Ю. А. Міжнародно-правове регулювання безпосереднього 
телевізійного мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Волошко Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-1052 А] УДК 341.229:654.197 

3145. Гайдулін О. О. Зближення контрактного права країн — членів Єв-
ропейського Союзу: основні засоби та напрями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне пра-
во ; міжнар. приват. право" / Гайдулін Олександр Олександрович ; НДІ приват. права 
і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2009-6494 А] УДК 341.9 

3146. Гладенко О. М. Міжнародно-правове співробітництво України з Євро-
пейським Союзом у сфері Спільної зовнішньої політики та політики безпеки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. пра-
во" / Гладенко Олександр Миколайович ; Одес. нац. юрид .акад. — Одеса, 2010. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0098 А] 

 УДК 341.23:061.1ЄС](477) 
3147. Грицаєнко Л. Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Грицаєнко Людмила Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1014 А] УДК 341.1:061.1ЄС 

3148. Кузьменко Л. Р. Міжнародно-правова регламентація відносин, пов'я-
заних із діяльністю на випадок стихійних лих : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кузьменко Лідія Ру-
дольфівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: 
с. 20—21. — 100 пр. — [2010-0252 А] УДК 341.232:614.87 

3149. Мельник О. З. Міжнародно-правове регулювання несудноплавного ви-
користання транскордонних водних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Мельник Оксана Зіновіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
130 пр. — [2010-0317 А] УДК 341.224 

3150. Мовчан Ю. В. Міжнародно-правове регулювання інтеграційних проце-
сів в Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Мовчан Юлія Віталіївна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-0700 А] УДК 341.176 

3151. Нестеренко С. С. Міжнародно-правовий захист прав людини при здій-
сненні екстрадиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Нестеренко Світлана Сергіївна ; Одес. нац. юрид. акад. 
— Одеса, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1093 А]
 УДК 341.44:341.231.14 

3152. Перепьолкін С. М. Міжнародно-правові аспекти митного співробіт-
ництва європейських держав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Перепьолкін Сергій Михайлович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Акад. мит. служби України]. — Х., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6231 А] УДК 341:339.543](4) 

3153. Свида Т. О. Міжнародно-правове співробітництво держав у рамках євро-
пейської комісії "За демократію через право" : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Свида Тетяна Олександрівна ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— Х., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6297 А] 

 УДК 341.176(4) 
3154. Селезень П. О. Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері 

оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Селезень Павло Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Н.-д. центр з пробл. оподаткування Нац. ун-ту держ. податк. 
служби України]. — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-0443 A] УДК 341.232.2:336.227 

3155. Скрильник О. О. Міжнародно-правова регламентація боротьби з найман-
ством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Скрильник Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-1218 А] УДК 341.322.5 

3156. Слатвицька А. В. Міжнародний захист економічних прав жінок :  автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Слатвицька Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. 
ун-т права НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2010-1126 А] УДК 341.231.14-055.2 

3157. Сухорольський П. М. Міжнародно-правова охорона та регулювання 
сталого розвитку гірських регіонів : (Альпійс. і Карпат. конвенція) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : / Сухорольський Петро Михайлович ; 
Одес. нац. юрид. акад., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2010. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 150 пр. — [2010-0951 А] 

 УДК 341.22:574 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

3158. Кафарський В. І. Конституційно-правове регулювання організації та 
діяльності політичних партій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Кафарський Воло-
димир Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (45 назв). — 100 пр. — [2010-0207 А] 

 УДК 342.4:329](477) 
3159. Кузьменко В. Б. Правове регулювання міжнаціональних відносин в 

Радянській Україні у 1917—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
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учень" / Кузьменко Володимир Борисович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України, [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—38 
(48 назв). — 100 пр. — [2010-1306 А] УДК 342.724(477)"1917/1939" 

3160. Федоренко В. Л. Теоретичні основи системи конституційного права Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 
право ; муніцип. право" / Федоренко Владислав Леонідович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Х., 2010. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2010-1225 А] УДК 342.4(477) 

На ступінь кандидата 

3161. Аблякимов Е. Е. Правові основи формування державних електронних 
інформаційних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Аблякимов Ернес 
Енверович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Одес. нац. юрид. 
акад.]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1001 А]
 УДК 342.951:004.7 

3162. Александров О. А. Конституційно-правові засади статусу народного де-
путата України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Александров Олександр Ана-
толійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0604 А]
 УДК 342.534(477) 

3163. Альонкін О. А. Конституційне право людини на свободу світогляду і 
віросповідання та гарантії його реалізації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / 
Альонкін Олексій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1002 А] УДК 342.731(477) 

3164. Бичков А. С. Адміністративна відповідальність за порушення правил 
безпеки польотів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бичков Андрій 
Сергійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-0724 А] УДК 342.9:351.814.2 

3165. Голобородько Д. В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх 
справ щодо протидії нелегальній міграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Голобородько Денис Віталійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-6523 А] УДК 342.9:351.741 

3166. Головій Л. В. Організаційно-правові засади надання освітніх послуг ви-
щими навчальними закладами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Головій Людмила Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1010 А]
 УДК 342.951:378](477) 

3167. Гончаренко О. В. Адміністративно-правові засади діяльності Вищої ради 
юстиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гончаренко Олександр Володимиро-
вич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6684 А] УДК 342.9:351.87.075.1 
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3168. Горобець Н. О. Право на недоторканність житла: цивільно-правовий аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Горобець Наталія 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1013 А] УДК 342.737 

3169. Григоренко А. О. Конституційно-правовий статус народного депутата 
України і парламентаріїв Італії, Польщі та Угорщини: порівняльний аналіз : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; 
муніцип. право" / Григоренко Артем Олегович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0852 А] 

 УДК 342.534(477:(450+438+439)) 
3170. Денісова М. М. Правове забезпечення реалізації конституційного права 

на мирні зібрання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Денісова Марина Ми-
хайлівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 6 (17 назв). — 
150 пр. — [2010-1017 А] УДК 342.729(477) 

3171. Дрозд Ю. В. Співвідношення адміністративної відповідальності з інши-
ми видами адміністративного примусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Дрозд Юрій Васильович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0737 А] УДК 342.95 

3172. Дроздова І. В. Міністерство внутрішніх справ України як суб'єкт надан-
ня адміністративних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Дроздова 
Інна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6217 А] УДК 342.922:354.31](477) 

3173. Ісаєнко І. І. Механізм координації у системі органів виконавчої влади : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Ісаєнко Інна Іванівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17  (9 назв). — 120 пр. — [2010-0939 А] УДК 342.518:35.07 

3174. Клименко М. М. Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Клименко Максим Миколайович ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-6657 А] УДК 342.9.047(477) 

3175. Кожевников А. Ю. Конституційно-правове регулювання імунітетів в 
Україні : (на прикл. глави держави, нар. депутатів та суддів України) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; 
муніцип. право" / Кожевников Артем Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1034 А] 

 УДК 342.5(477) 
3176. Кострубіцька О. Є. Адміністративна відповідальність за правопорушен-

ня в паливно-енергетичному комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Кострубіцька Олена Євгенівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6661 А]
 УДК 342.9:621.311](477) 
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3177. Красноборов О. В. Адміністративно-правові засади діяльності Дер-
жавної судової адміністрації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Крас-
ноборов Олександр Валерійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0239 А] УДК 342.9(477) 

3178. Кульчицька О. В. Конституційно-правовий статус депутатських фрак-
цій Верховної Ради України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Кульчицька Оксана 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1080 А] УДК 342.52 

3179. Лебедєва А. В. Адміністративно-правові та організаційні засади взаємо-
дії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Лебедєва Аліна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 
2009. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 
[2009-6223 А] УДК 342.922:[351.74:070] 

3180. Личенко І. О. Адміністративно-правовий захист права власності в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Личенко Ірина Олександрівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Львів, 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0282 А] УДК 342.951:347.23(477) 

3181. Марченко Б. М. Адміністративна діяльність Державної прикордонної 
служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Марченко Борис 
Миколайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6536 А] 

 УДК 342.9:351.746.1](477) 
3182. Муратова Д. Б. Адміністративно-правове регулювання перебування 

мігрантів у пунктах тимчасового утримання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Муратова Діана Борисівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6692 А] УДК 342.951:351.756 

3183. Наливайко Т. В. Громадський контроль в Україні як інститут грома-
дянського суспільства: 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" / Наливайко Тетяна Володимирівна ; Львів. держ. ун-т внутр. 
справ, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2010. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 11—12 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0345 А] УДК 342.6:351.9](477) 

3184. Орехова І. С. Державний контроль у сфері господарської діяльності: 
адміністративно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Орехова 
Ірина Сергіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-6230 А] УДК 342.922 

3185. Пономаренко Є. В. Адміністративно-правове забезпечення євроінтег-
раційних процесів у діяльності органів виконавчої влади України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Пономаренко Євген Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
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раса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0911 А] УДК 342.6(477) 

3186. Рєпкіна Ю. М. Адміністративно-правові основи регулювання фізичної 
культури і спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Рєпкіна Юлія 
Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1111 А] УДК 342.9:796 

3187. Романяк М. М. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності у 
сфері забезпечення екологічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Романяк Михайло Михайлович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0713 А] 

 УДК 342.951:349.6 
3188. Сирота Д. І. Кореспондуючі права і обов'язки громадянина та пра-

цівника міліції: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Сирота Дмитро Іванович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 
2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6299 А] 

 УДК 342.922:351.74.08 
3189. Смокович М. І. Проблеми розмежування судової юрисдикції та визна-

чення компетенції адміністративних судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Смокович Михайло Іванович ; Акад. упр. МВС, [Ін-т права ім. князя Володими-
ра Великого Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0719 А] УДК 342.565.4(477) 

3190. Соболь Є. Ю. Адміністративно-правові основи взаємодії підрозділів ор-
ганів внутрішніх справ і кримінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуа-
ціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Соболь Євген Юрійович ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-6554 А] УДК 342.9:351.74 

3191. Тарасенко К. В. Конституційно-правовий статус Ради національної без-
пеки і оборони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Тарасенко Костянтин Васильо-
вич ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-1132 А] УДК 342.58:355](477) 

3192. Філіппов А. В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної 
авіації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Філіппов Артем 
Валерійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. авіац. ун-т]. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0526 А]
 УДК 342.951:656.7.08 

3193. Шишко А. О. Адміністративно-правові засади забезпечення особистої 
безпеки працівників суду в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шиш-
ко Андрій Олександрович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0574 А] УДК 342.95:347.99](477) 
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343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

3194. Бойко А. М. Теорія детермінації економічної злочинності в Україні в 
умовах переходу до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. пра-
во" / Бойко Андрій Михайлович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 
100 пр. — [2009-6642 А] УДК 343.37(477) 

На ступінь кандидата 

3195. Благодир А. А. Застосування примусу під час провадження слідчих дій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Благодир 
Ангеліна Адамівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6442 А] 

 УДК 343.132+343.143 
3196. Богославська М. О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і 

криміналістичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Богославська Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. 
— К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6323 А] 

 УДК 343.148 
3197. Вільгушинський М. Й. Тактика судового слідства в системі криміналіс-

тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Вільгу-
шинський Михайло Йосипович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6645 А] 

 УДК 343.98 
3198. Головко Т. М. Гендерні аспекти покарання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; 
кримін.-виконав. право" / Головко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-0850 А] УДК 343.24 

3199. Городецька М. С. Кримінально-процесуальна компетенція слідчого ор-
ганів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Городецька Марина Сергіївна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-0116 А] УДК 343.13 

3200. Гришко О. М. Запобігання корисливим злочинам щодо осіб похилого 
віку : віктимол. дослідж. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Гришко 
Оксана Миколаївна ; Акад. адвокатури України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва]. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-0124 А] УДК 343.65-053.9:343.988 

3201. Гусак А. П. Кримінологічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх, засуд-
жених за вчинення насильницьких злочинів, в умовах позбавлення волі : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Гусак Андрій Петрович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0136 А] 

 УДК 343.85:343.91-053.6 
3202. Данилюк Т. М. Теоретико-прикладні проблеми встановлення моменту 

закінчення злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Данилюк 
Тетяна Миколаївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6451 А] УДК 343.236 

3203. Каменський Д. В. Кримінальна відповідальність за податкові злочини за 
федеральним законодавством США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. пра-
во" / Каменський Дмитро Васильович ; Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-0199 А] УДК 343.359.2(73) 

3204. Катеринчук К. В. Кримінально-правові та кримінологічні заходи за-
побігання катуванню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Катеринчук 
Катерина Володимирівна ; Держ. НДІ, М-во внутр. справ України, [Акад. праці і соц. 
відносин Федер. проф. спілок України]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-0206 А] УДК 343.255(477) 

3205. Колесник І. А. Тактика виявлення та нейтралізації добросовісних поми-
лок у показаннях свідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Колесник Інна Анатоліївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0977 А]
 УДК 343.985 

3206. Колодяжний М. Г. Кримінологічна характеристика та запобігання вима-
ганням, поєднаним із насильством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. пра-
во" / Колодяжний Максим Геннадійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого, [Ін-т вивч. пробл. злочинності Акад. прав. наук України]. — Х., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0941 А] УДК 343.9 

3207. Крет Г. Р. Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття криміналь-
них справ у суді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Крет Галина Романівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0242 А] УДК 343.135 

3208. Кулієв А. Ю. Віктимологічна профілактика насильницьких злочинів 
проти особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Кулієв 
Арсен Юрійович ; Нац. акад. прокуратури України, [Одес. нац. мор. ун-т]. — К., 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0257 А] 

 УДК 343.988:343.6 
3209. Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття 

земельної ділянки та самовільне будівництво : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
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виконав. право" / Мовчан Роман Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Луган. 
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-6286 А] УДК 343.74:343.222](477) 

3210. Онісьєв В. А. Взаємодія правоохоронних органів у розкритті легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Онісьєв Валерій Анатолійович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 150 пр. — 
[2010-0822 А] УДК 343.98:343.53 

3211. Павлік О. М. Захист прав потерпілого від злочину в кримінально-
виконавчому праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Павлік 
Оксана Миколаївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0371 А] УДК 343.84:343.122 

3212. Пілюков Ю. О. Використання інформаційних систем в експертних 
підрозділах МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Пілюков Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6694 А] 

 УДК 343.98:004.9](477) 
3213. Пінчук Д. В. Кримінально-процесуальні наслідки фальсифікації доказів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Пінчук 
Дмитро Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6695 А] УДК 343.364 

3214. Плотнікова А. В. Кримінальна відповідальність за організацію занят-
тя проституцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Плотнікова 
Аліна Володимирівна ; Нац. акад. прокуратури України, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-0948 А] УДК 343.545 

3215. Поповченко О. І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю 
осіб, які виконують нотаріальні функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експерти-
за ; оператив.-розшук. діяльн." / Поповченко Олег Іванович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0765 А] УДК 343.98 

3216. Рось Г. В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Рось Ганна 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ 
ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-6395 А] УДК 343.132+343.123](477) 

3217. Сіленко В. В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: порівняль-
но-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Сіленко 
Валерій Васильович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6698 А] УДК 343.359.3.05 
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3218. Строкова І. І. Кримінальна відповідальність за геноцид : (порівнял. аналіз) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Строкова Ірина Ігорівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0920 А] УДК 343.222:341.485 

3219. Харь І. О. Кримінально-правова охорона атмосферного повітря : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Харь Інна Олексіївна ; Класич. приват. ун-т, 
[Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр."]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1147 А] УДК 343:502.3 

3220. Чеханюк Л. В. Профілактика віктимної поведінки жінки як жертви зло-
чинного посягання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Чеханюк 
Леся Володимирівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0792 А] УДК 343.988:343.6-055.2 

3221. Шавкун М. Г. Процесуальний контроль органів судової влади на досу-
дових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; 
оператив.-розшук. діяльн." / Шавкун Михайло Григорович ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0794 А]
 УДК 343.13 

3222. Школьний В. Б. Тактика викриття організатора злочинного угруповання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Школьний 
Віталій Борисович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6705 А] УДК 343.985.024 

344 Особливі види кримінального права. Військове,  
військово-морське, військово-повітряне право 

На ступінь кандидата 

3223. Карпенко М. І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних 
правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Карпенко Микола Іванович ; Класич. 
приват. ун-т, [Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр."]. — Запоріжжя, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1030 А] УДК 344.13 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

3224. Висоцький Д. Є. Правове забезпечення інноваційної діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-
процес. право" / Висоцький Дмитро Євгенович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. 
— Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-1166 А] 

 УДК 346.544.2:330.341.1 
3225. Давидюк О. М. Технологія як об'єкт господарсько-правового регулюван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
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право, госп.-процес. право" / Давидюк Олександр Миколайович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-0138 А] УДК 346.7:330.341.1 

3226. Картузов М. Ю. Запобіжні заходи в господарському процесі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право ; госп.-
процес. право" / Картузов Михайло Юрійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 
2010. — 21 с. — Бібліогр.: с.  17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0940 А] 

 УДК 346.91:347.996 
3227. Кузьміна М. М. Господарсько-правові засоби забезпечення якості про-

дукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Кузьміна Марина Миколаївна ; Нац. юрид. акад. Ук-
раїни ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-0254 А] УДК 346.544.4 

3228. Чайковська В. В. Методи нетарифного регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності: господарсько-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Чай-
ковська Валентина Володимирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-0544 А] УДК 346.582 

347 Цивільне право 

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

На ступінь кандидата 

3229. Другова В. А. Договір іпотеки за цивільним законодавством України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Другова Валентина 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0645 А] УДК 347.276(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

3230. Бровченко І. О. Участь третіх осіб у цивільно-правових зобов'язаннях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Бровченко Ігор Олек-
сандрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1247 А] УДК 347.447.95 

3231. Верховець А. А. Цивільно-правова відповідальність за порушення дого-
вору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Верховець Анатолій 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 100 пр. — [2010-0074 А] УДК 347.447 

3232. Квіт Н. М. Цивільно-правове регулювання іпотечного кредитування в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Квіт Наталія 
Михайлівна ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-0208 А] УДК 347.467(477) 
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347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

3233. Андрієвський К. В. Спеціальні податкові режими : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. пра-
во ; інформ. право" / Андрієвський Костянтин Віталійович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-1241 А] УДК 347.73:336.22 

3234. Лівак П. Є. Правове забезпечення фінансування охорони здоров'я в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Лівак Петро Євгенович ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2010-0749 А] УДК 347.73:614.2](477) 

3235. Теремцова Н. В. Бюджетний процес за законодавством України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Теремцова Ніна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6435 А] УДК 347.73:336.14 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

3236. Волік В. В. Правове регулювання обов'язкових платежів, що пов'язані зі 
справлянням правосуддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Волік Вячеслав 
Вікторович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2010. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0623 А] 

 УДК 347.921.6(477) 
3237. Кириченко С. А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримі-

нальному судочинстві: генезис і можливості удосконалення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кримі-
налістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Кириченко Сергій Анато-
лійович ; Класич. приват. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Запо-
ріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2009-6530 А]
 УДК 347.94 

3238. Фідря Ю. О. Діяльність прокурора в контрольних стадіях кримінального про-
цесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судо-
устрій ; прокуратура та адвокатура" / Фідря Юлія Олександрівна ; Одес. нац. юрид. 
акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — 
[2010-0525 А] УДК 347.963 

348 Церковне право. Канонічне право. Релігійне право 

На ступінь кандидата 

3239. Левчук М. В. Церковний суд у Київській Русі : (іст.-прав. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Левчук Марія В'ячеславівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). 
— 100 пр. — [2010-0271 А] УДК 348"09/13" 
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349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

3240. Бровій А. А. Адміністративно-правове регулювання трудових відносин в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бровій Анатолій Анатолійович ; Акад. 
упр. МВС України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-6326 А] УДК 349.22(477) 

3241. Дергачов В. С. Відповідальність за розголошення державної та комер-
ційної таємниці за трудовим законодавством України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / 
Дергачов Віктор Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(4 назви). — 100 пр. — [2009-6578 А] УДК 349.2(477) 

3242. Коваленко К. В. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності 
працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Коваленко Костянтин 
Вікторович ; 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 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-6587 А] УДК 349.22:351.74 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

3243. Ришкова Л. В. Правове регулювання охорони та використання особливо 
цінних земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / 
Ришкова Людмила Валеріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0423 A] 

 УДК 349.4 
3244. Святченко Л. О. Правове регулювання цукробуряківництва в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Святченко Людмила 
Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1119 А] 

 УДК 349.42:633.63 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 

3245. Валевський О. Л. Концептуальні засади впровадження державної полі-
тики в умовах трансформації українського суспільства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
Валевський Олексій Леонідович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 
— К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (58 назв). — 100 пр. — [2010-0065 А] 

 УДК 35.01(477) 

На ступінь кандидата 

3246. Борисюк О. В. Державне регулювання лізингових відносин в умовах 
розвитку ринкової економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Борисюк Олена Во-
лодимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 
Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — 
[2010-0617 А] УДК 35.073.513.1/.2 

3247. Губарєв В. В. Державне регулювання розвитку ринку іпотечного креди-
тування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Губарєв Вячеслав Володимирович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., [Донец. 
держ. ун-т упр.]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-0887 А] УДК 35.073.52 

3248. Канавець М. В. Вплив молодіжного руху на формування та реалізацію 
державної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Канавець Марина Во-
лодимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6337 А] УДК 35.072.2 

3249. Степаненко С. В. Взаємодія органів державної влади та інституцій грома-
дянського суспільства в процесі реалізації євроінтеграційної політики України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та 
історія держ. упр." / Степаненко Сергій Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0468 А] УДК 35.072.3 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

3250. Груба Г. І. Державна політика розвитку інноваційної діяльності в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Груба Григорій Іванович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (49 назв). — 
100 пр. — [2010-0126 А] УДК 351.82:330.341.1](477) 

3251. Думанський В. Ю. Гігієнічна оцінка електромагнітної ситуації та науко-
ве обґрунтування вимог до її безпеки в сучасних населених місцях України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Думанський Вадим Юрійович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—40 (54 назви). — 100 пр. — [2009-6653 А] 

 УДК 351.777.8:614.8.086.5 
3252. Лазор О. Д. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. 
самоврядування" / Лазор Оксана Дмитрівна ; Класич. приват. ун-т, [Львів. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2010. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 29—38 (117 назв). — 100 пр. — [2010-0268 А] УДК 352.07 

3253. Майстро С. В. Державне регулювання аграрного ринку України в умо-
вах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Майстро Сергій Вікторович ; Класич. приват. 
ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України]. — Запоріжжя, 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 
100 пр. — [2009-6600 А] УДК 351.823.1 



   

 
62 

3254. Мельниченко О. А. Державна політика щодо підвищення рівня та якості 
життя населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мельниченко Олександр Анатолійович ; 
Класич. приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України]. — Запоріжжя, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(45 назв). — 150 пр. — [2010-0753 А] УДК 351.82:330.59 

3255. Рингач Н. О. Державне управління охороною здоров'я як складовою 
системи забезпечення національної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рингач Наталія 
Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 100 пр. — [2010-0865 А] 

 УДК 351.77:614.2 
3256. Шемаєва Л. Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії 

з суб'єктами зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Шемаєва 
Людмила Григорівна ; Вищ. навч. закл. Ун-т економіки та права "Крок", [Харків. 
нац. екон. ун-т]. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (48 назв). — 
100 пр. — [2010-0571 А] УДК 351.863:334.72 

3257. Яремко Л. А. Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки прикордон-
ного регіону в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Яремко Лариса Адольфівна ; 
Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т 
стратег. дослідж.]. — К., 2010. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 
(64 назви). — 100 пр. — [2010-0595 А] УДК 351.863:339.9 

На ступінь кандидата 

3258. Баровська А. В. Механізми реалізації державної інформаційної політики 
у сфері європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Баровська Анастасія Ва-
леріївна ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-0923 А] УДК 351:659.3:061.1ЄС 

3259. Бєліченко А. В. Державне регулювання забезпечення населення лікар-
ськими засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бєліченко Антон Вікторович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16  (11 назв). — 100 пр. — [2010-0928 А] 

 УДК 351.824:614.27 
3260. Бокій О. М. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бокій Олександр Миколайович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ, [Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. 
справ України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-0047 А] УДК 351.753(477) 

3261. Гринь Є. Л. Державне регулювання розвитку агробізнесу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Гринь Євген Леонідович ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. 
муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2010-0120 А] УДК 351:338.436 
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3262. Дудка Л. О. Державне регулювання інноваційного розвитку вугільного 
комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дудка Леонід Олексійович ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України, [Акад. муніцип. упр. М-ва регіон. розв. та буд-ва 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-1299 А] УДК 351.82:622.33](477) 

3263. Кармазіна Н. В. Розвиток державної інвестиційної політики в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Кармазіна Наталія В'ячеславівна ; М-во регіон. розв. та буд-ва 
України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-1029 А] УДК 351.82:330.322](477) 

3264. Клюй О. В. Механізми формування водоефективної політики з ураху-
ванням вимог екологічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Клюй Олег Васильович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1032 А] УДК 351.778.73 

3265. Колосюк А. А. Державне стимулювання стабільного регіонального роз-
витку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Колосюк Анастасія Андріївна ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-6532 А] УДК 351.078.5:332.14 

3266. Куркін А. М. Управління державними корпоративними правами в 
акціонерних товариствах залізничного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Куркін Артем 
Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. 
— Х., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0675 А]
 УДК 351.711 

3267. Лазор А. О. Формування та функціонування представницьких органів 
місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Лазор Андрій Олего-
вич ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр., [Львів. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-0267 А] УДК 352.071 

3268. Михайловська К. В. Місцеве самоврядування як форма народовладдя: 
особливості інституційної моделі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Михайловська Катерина 
Василівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0326 А] 

 УДК 352:342.57](477) 
3269. Надточій А. О. Державне регулювання розвитку системи недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Надточій Алла Олек-
сандрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 
— [2010-0904 А] УДК 351.84:364.35 

3270. Нараєвська І. С. Формування механізмів антимонопольної політики 
держави в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Нараєвська Ірина Сергіївна ; М-во регіон. 



   

 
64 

розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0346 А] УДК 351.82:338.23.012.434 

3271. Омаров А. Е. Державне регулювання міжрегіонального співробітництва 
в економічній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Омаров Азад Енвер огли ; Класич. 
приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-6543 А] УДК 351.078.3:332.14 

3272. Онищук С. В. Державно-управлінські механізми адаптації до професій-
ної діяльності : (на прикл. звільн. працівників органів внутр. справ України) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Онищук Світлана Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6347 А]
 УДК 351.74.072.2(477) 

3273. Поступна О. В. Механізми державного управління вищою освітою на 
регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Поступна Олена Вікторівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0399 А] 

 УДК 353.07:378 
3274. Принь О. В. Становлення і розвиток державної системи охорони куль-

турної спадщини у Донбасі (1945—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Принь Олександр 
Віталійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр. 
пам'яткознав. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6612 А]
 УДК 351.853(477.6)"1945/1991" 

3275. Скорик В. О. Адміністративно-правові засади роботи міліції з маргіналь-
ними групами населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Скорик Вадим 
Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2009-6480 А] УДК 351.75 

3276. Федак Н. М. Механізми державного регулювання стоматологічної допо-
моги населенню України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Федак Наталія Миколаївна ; Акад. 
муніцип. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0520 А]
 УДК 351.773:616.314 

3277. Федорчак О. В. Упровадження інноваційного механізму управління у 
діяльність обласних державних адміністрацій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Федорчак 
Ольга Василівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президен-
тові України. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-0521 А] УДК 353.071.55 

3278. Фігурка М. В. Державне регулювання організаційних змін в тепло-
енергетиці житлово-комунального господарства України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Фігурка Марія Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — [2010-0524 А] УДК 351.824.11 
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3279. Фісенко І. Ф. Адміністративно-правові основи взаємодії міліції з гро-
мадськими формуваннями правоохоронної спрямованості  : (на матеріалах АР Крим) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Фісенко Ігор Федорович ; Дніпропетров. 
держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-6310 А] УДК 351.743:343.34](477.75) 

3280. Фуртак І. І. Механізми державного управління у сфері охорони здоров'я 
в контексті європейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фуртак Іван 
Іванович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-0528 А] УДК 351.77(477) 

3281. Хохрякова І. В. Державне управління зайнятістю молоді в контексті 
формування нових державно-суспільних відносин в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. 
упр." / Хохрякова Інна Володимирівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0788 А] 

 УДК 351.83-053.6(477) 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

3282. Лишко С. В. Формування і розвиток полків Слобідської України в другій 
половині ХVІІ — ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лишко Світлана Василівна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0859 А] 

 УДК 355.312(477.54/.62)"16/17" 
3283. Ратніков Б. М. Морські десантні операції в Криму (1941—1943 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. 
історія" / Ратніков Борис Михайлович ; Нац. акад. оборони України. — К., 2009. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-6696 А] 

 УДК 355.463(477.75)"1941/1943" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

3284. Петрученко Л. Ю. Державне соціальне страхування населення України 
на випадок безробіття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Петрученко Людмила Юріївна ; М-во 
фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6350 А] УДК 368.031:364.334](477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 

3285. Бойко А. І. Філософія модернізації освіти в системі ринкових транс-
формацій: світоглядно-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Бойко Анжела Іванівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28. — 
100 пр. — [2010-1163 А] УДК 37.013.73 

На ступінь кандидата 

3286. Александрова О. Ф. Формування гуманістичних цінностей у фаховій 
підготовці майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Александрова Олена Федорів-
на ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Запоріз. нац. ун-т]. — 
Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-1323 А] УДК 37.011.3-081 

3287. Алєйкіна В. В. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Василя 
Олексійовича Біднова (1874—1935 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Алєйкіна 
Валентина Василівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — [2010-0802 А] УДК 37(477)(091) 

3288. Багрій В. Н. Формування професійних умінь майбутніх соціальних 
педагогів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Багрій Вікторія 
Неофидівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельниц. нац. 
ун-т]. — Вінниця, 2010. — 20, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-0015 А] УДК 37.013.42 

3289. Волошанська І. В. Дитина як суб'єкт виховання у спадщині К. Д. Ушин-
ського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Волошанська Ірина Володимирівна ; Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-6249 А] УДК 37.013.3-053.2(477) 

3290. Грибова Л. В. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації 
фахівців сфери туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Грибова Людмила Володими-
рівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Ін-т проф.-техн. освіти 
АПН України]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-0851 А] УДК 37.018.46:796.5-057.86 

3291. Ольхова-Марчук Н. В. Формування культури міжособистісних взаємин 
молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Ольхова-
Марчук Наталія Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0362 А] УДК 37.015.311:796.011.3 

3292. Павленко В. В. Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів 
на Волині (ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Павленко Віта 
Віталіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0908 А] УДК 37(477.82)(091) 

3293. Реутова І. М. Наступність у навчанні геометрії в системі неперервної 
освіти "технічний ліцей — вищий технічний навчальний заклад" : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Реутова Ірина Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 



   

 
67

[Донец. нац. ун-т]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
100 пр. — [2010-0767 А] УДК [37.016:514]:37.018.4 

3294. Скрипник С. В. Формування ціннісного ставлення до природи в учнів 
старших класів сільської загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Скрипник 
Сергій Васильович ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Ін-т пробл. 
виховання АПН України]. — Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-0455 A] УДК 37.015.31:57.081.1 

3295. Терепищий С. О. Філософські засади стандартизації вищої освіти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія 
освіти" / Терепищий Сергій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0483 А] 

 УДК 37.013.73 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

3296. Війчук Т. І. Вивчення елементів статистики в контексті міжпредметних 
зв'язків шкільних курсів математики і фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Війчук Тарас 
Іванович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т педагогіки АПН 
України]. — Черкаси, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-6247 А] УДК 37.091.3:519.21/.25 

3297. Матвієнко С. І. Музична освіта та виховання дітей і молоді на Чер-
нігівщині (ХVІІІ—ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Матвієнко Світлана Іванівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0752 А] 

 УДК 37.09:78](477.51)"17/18" 
3298. Рогульська О. О. Педагогічні умови формування професійної компетент-

ності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Рогульська Оксана Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-
хайла Коцюбинського, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Вінниця, 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0826 А]
 УДК 37.091.2:81'25 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь кандидата 

3299. Бойченко М. А. Тенденції реформування управління сучасною загаль-
ною середньою освітою США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бойченко Марина 
Анатоліївна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Полтава, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-0613 А] УДК 373.07(73) 

3300. Крушніцький М. С. Формування екологічних знань та вмінь сільських 
школярів у процесі вивчення фізичної географії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Крушніцький Микола Степанович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 
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педагогіки Акад. пед. наук України]. — К., 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-0248 А] УДК 373.016:911.2 

3301. Мальцева Т. Є. Формування громадянськості у дітей старшого під-
літкового віку з девіантною поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Мальцева Тетяна 
Євгенівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-6601 А] УДК 373.015.31 

3302. Отрошко Т. В. Система оцінювання технічної компетентності майбутніх 
учителів інформатики в процесі навчання комп'ютерних дисциплін : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Отрошко Тамара Вячеславівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1200 А] УДК 373.047:004 

3303. Поліщук Г. П. Методи навчання в українській школі (20—30-ті роки ХХ сто-
ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Поліщук Галина Павлівна ; Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0764 А] 

 УДК 373.091.33(477)"19" 
3304. Сушенцев О. Є. Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності 

учнів основної школи на уроках трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / Су-
шенцев Олександр Єгорович ; Ін-т педагогіки АПН України, [Криворіз. держ. пед. 
ун-т]. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — [2010-1131 А]
 УДК 373.091.33-027.22 

3305. Феуєрман В. В. Формування естетичної культури старших підлітків на 
заняттях спортивними іграми в умовах слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої 
служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Феуєрман Василь Васильович ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. 
нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2009-6626 А] УДК 373.015.31:796.011.1:343(477) 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

3306. Тименко В. П. Теоретичні і методичні основи формування конструктив-
них умінь в учнів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / Тименко Володи-
мир Петрович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—38 (133 назви). — 100 пр. — [2010-1134 А] 

 УДК 373.3.091.33-027.22 

На ступінь кандидата 

3307. Біляєва Н. В. Розвиток позитивного ставлення до навчання в учнів по-
чаткових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Біляєва Наталія Василівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-1046 А] УДК 373.3.015.3 
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3308. Волошин П. М. Виховання громадянськості молодших школярів у про-
цесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Волошин Пет-
ро Миколайович ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Уман. держ. пед. 
ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0625 А] УДК 373.3.015.31 

3309. Гавриленко Л. М. Методика формування основ вокальної культури мо-
лодших школярів у школах мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Гавриленко Лариса 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-0087 А] УДК 373.3.06:784 

3310. Гончарук О. В. Формування самосвідомості учнів початкової школи у 
процесі навчання інтегрованих предметів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гончарук Ольга 
Валеріївна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-0106 А] УДК 373.3.015.311:159.923.2 

3311. Заблоцька Л. М. Дидактичні основи мовної підготовки учнів у початко-
вих школах Великої Британії в другій половині ХХ ст. — початку ХХІ ст. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Заблоцька Любов Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1022 А] 

 УДК 373.3.016:81](410)"19/20" 
3312. Кротов Г. В. Диференційоване програмування розвитку рухових здібнос-

тей дівчат початкової школи з урахуванням соматтипу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кро-
тов Геннадій Валентинович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0245 А] 

 УДК 373.3.016:796.012.1-055.25 
3313. Куб'як Н. І. Запобігання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкіль-

ного віку з дистантних сімей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Куб'як Наталія Іванівна ; Ін-т 
пробл. виховання АПН України, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-0249 А]
 УДК 373.3.06 

3314. Кузьмич О. А. Виховання мовленнєвого етикету у дітей молодшого 
шкільного віку в сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кузьмич Оксана Анатоліївна ; Ін-т 
пробл. виховання АПН України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-0253 А] УДК 373.3.016.018.1:177.2 

3315. Тимчук Л. І. Методична підготовка вчителів початкових класів до фор-
мування професійних інтересів учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тимчук Лариса 
Іванівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2010. — 
22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1136 А] 

 УДК 373.3.016:331.548 
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3316. Хмизова О. В. Формування лідерської позиції у молодших школярів у 
позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Хмизова Ольга Василівна ; Ін-т 
пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0532 А] УДК 373.3.035 

3317. Чопик Р. В. Методика навчання фізичних вправ молодших школярів у 
процесі занять баскетболом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чопик Роман Володимирович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0557 А]
 УДК 373.3.016:796.323.2 

3318. Чорноус О. В. Формування навчально-організаційних умінь і навичок 
молодших школярів засобами відеоінформації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Чорноус Оксана Володи-
мирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0793 А] УДК 373.3.026:004.38 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

3319. Бондаренко Ю. І. Теорія і практика навчання української літератури на 
філософсько-історичних засадах у старших класах загальноосвітньої школи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Бондаренко Юрій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (52 назви). — 100 пр. — [2010-1289 А]
 УДК 373.5.016:821.161.2.09 

3320. Вербицька П. В. Теоретико-методичні основи громадянського вихован-
ня учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Вербицька Поліна Василівна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2010. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (53 назви). — 100 пр. — [2010-1290 А] 

 УДК 373.5.017.4 

На ступінь кандидата 

3321. Бабенко О. А. Формування інтонаційних умінь і навичок старшоклас-
ників як засіб творення усних висловлювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бабенко Оксана 
Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-0013 А] УДК 373.5.016:811.161.2'38 

3322. Бібік Г. В. Міжпредметні зв'язки математики і фізики як засіб формуван-
ня ключових компетентностей учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бібік Гали-
на Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1162 А] УДК 373.5.016:[51+53 

3323. Ковбасюк Т. Л. Методичні засади використання писемних історичних 
джерел у навчанні історії України учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ков-
басюк Тетяна Леонідівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — [2010-0217 А] УДК 373.5.016:94(477) 
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3324. Ковчин Н. А. Дидактичні умови диференціації навчання старшоклас-
ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 
навчання" / Ковчин Наталія Андріївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Ін-т педагогіки 
АПН України]. — Кривий Ріг, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 
100 пр. — [2010-0667 А] УДК 373.5.016 

3325. Міронець Л. П. Методика застосування комп'ютерних технологій у про-
цесі навчання біології учнів 7-го класу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Міронець Людмила 
Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки АПН України]. — 
К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0697 А]
 УДК 373.5.016:004.4:57 

3326. Оксенюк О. В. Формування національних цінностей в учнів 8—9 класів 
загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення історії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Оксенюк 
Оксана Володимирівна ; Ін-т пробл. виховання АПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. 
ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-1199 А] УДК 373.5.016:94 

3327. Привалова С. П. Вивчення мови художнього твору на уроках ук-
раїнської літератури в старших класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Привалова Світлана 
Павлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0404 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2.09 
3328. Харитонова В. В. Формування художньо-конструкторських знань та 

вмінь старшокласників у процесі проектування і виготовлення швейних виробів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика труд. навчання" / Харитонова Валентина Василівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6518 А] 

 УДК 373.5.091.33-027.22:687.016 
3329. Шокалюк С. В. Методичні засади комп'ютеризації самостійної роботи 

старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного при-
значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Тео-
рія та методика навчання" / Шокалюк Світлана Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—19 
(33 назви). — 100 пр. — [2010-1157 А] УДК 373.5.015.3.091.322:004.4 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  
Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

3330. Шевцов А. Г. Освітні основи системи реабілітування осіб з обмежен-
нями життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук : 
[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Шевцов Андрій Гаррієвич ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 46 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—43 (56 назв). — 
100 пр. — [2010-0999 А] УДК 376:364-786-056.26 

На ступінь кандидата 

3331. Ільяна В. М. Корекція дислексій в учнів молодших класів спеціальних 
шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Ільяна Валентина 
Михайлівна ; Ін-т спец. педагогіки НАН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1171 А] УДК 376-056.264 

3332. Сухоніна Н. С. Розвиток сенсорно-перцептивної діяльності у слабозорих 
учнів у підготовчий період вивчення математики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Сухоніна Наталя 
Сергіївна ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1222 А] 

 УДК 376-056.262:51 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

3333. Бідюк Н. М. Теорія і практика професійного навчання безробітних у США : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Бідюк Наталя Михайлівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2010. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 36—41 
(58 назв). — 100 пр. — [2010-0034 А] УДК 377-057.19(73) 

На ступінь кандидата 

3334. Андрійчук Н. М. Підготовка вчителів народної школи в учительських 
семінаріях України (1860—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Андрійчук Наталя 
Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0842 А] 

 УДК 377.36(477)"1860/1917" 
3335. Канюк О. Л. Формування вмінь іншомовного ділового спілкування 

майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Канюк Олександра Любомирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка, [Ужгород. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-6585 А] УДК 377.8:364-43:81'243 

3336. Карлінська Я. В. Формування інформаційної компетентності студентів 
комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Карлінська Яніна Валеріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Іва-
на Франка. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2010-0890 А] УДК 377.36:33 

3337. Сахневич І. Д. Формування громадянського самовизначення учнів про-
фесійно-технічних навчальних закладів у позанавчальній діяльності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Сахневич Ірина Дем'янівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-1117 А] УДК 377.06 

3338. Юринець О. О. Формування педагогічної відповідальності у студентів пед-
коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Юринець Олександр Олексійович ; Класич. приват. 
ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-0588 А] УДК 377.8.091.12:005.25 
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378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

3339. Акімова О. В. Теоретико-методичні засади формування творчого мис-
лення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Акімова Ольга Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю-
ка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Тернопіль, 2010. — 
44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 (47 назв). — 100 пр. — [2010-1041 А] 

 УДК 378.6:37.015.31 
3340. Бойчук Ю. Д. Теоретико-методичні основи формування еколого-валео-

логічної культури майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бойчук Юрій Дмитро-
вич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—42 (86 назв). — 100 пр. — [2010-0726 А] УДК 378.011.3-051:613 

3341. Гордієнко Т. П. Теоретико-методичні основи самостійної навчальної діяль-
ності студентів у процесі вивчення загальної фізики в університетах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Гордієнко Тетяна Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (90 назв). — 100 пр. — [2010-1060 А] 

 УДК 378.147:53 
3342. Губа А. В. Теоретико-методичні засади формування управлінської куль-

тури вчителя — майбутнього менеджера освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Губа 
Анатолій Васильович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 
(44 назви). — 100 пр. — [2010-0127 А] УДК 378.011.3-051:005.3 

3343. Зеленов Є. А. Теоретико-методологічні основи планетарного виховання 
студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Зеленов Євгеній Анатолійович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (33 назви). — 100 пр. — [2009-6582 А] УДК 378.015.3 

3344. Каверіна О. Г. Інтегративний підхід до формування готовності студентів 
вищих технічних навчальних закладів до професійної комунікації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Каверіна Ольга Геннадіївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих. — К., 2010. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (54 назви). — 100 пр. 
— [2010-1026 А] УДК 378.015.31:62 

3345. Корнещук В. В. Теорія і практика формування професійної надійності 
майбутніх спеціалістів соціономічної сфери діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Корнещук Вікторія Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (53 назви). — 
100 пр. — [2010-0227 А] УДК 378.013 

3346. Левочко М. Т. Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців 
економічної галузі в системі "коледж—університет" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Левочко 
Марія Теодозіївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (60 назв). — 100 пр. — [2010-1181 А] 

 УДК 378.6:33 
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3347. Матвіїв М. Я. Маркетинг на ринку знань : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвіїв Микола 
Ярославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—36 (33 назви). — 100 пр. — [2010-0309 А] УДК 378.014.54 

3348. Митник О. Я. Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього 
вчителя до формування культури мислення молодшого школяра : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Митник Олександр Якович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (54 назви). — 100 пр. — [2010-1190 А]
 УДК 378.011.3-051:373.3.015.31 

3349. Стешенко В. В. Теоретико-методичні засади професійної підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Стешенко Володимир Васильович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук 
України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 100 пр. — [2010-0471 А] УДК 378.011.3-051 

3350. Титаренко В. П. Теорія і практика формування естетичної культури 
майбутніх учителів трудового навчання засобами українських народних промислів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика труд. навчання" / Титаренко Валентина Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—35 (74 назви). — 100 пр. — [2009-6515 А] 

 УДК 378.091.33-027-22:745(477) 
3351. Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю 

знань на базі інтелектуальних інтернет-технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Федорук Павло 
Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем, [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. 
— 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (65 назв). — 100 пр. — [2009-6625 А] 

 УДК 378.018.43:004.738.5 

На ступінь кандидата 

3352. Анісімова А. О. Формування граматичних навичок говоріння німецькою 
мовою після англійської у майбутніх перекладачів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мо-
ви" / Анісімова Аліна Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1161 А] 

 УДК 378.147:811.112.2'253 
3353. Бакуліна Г. М. Розробка й удосконалення методів оцінювання ефек-

тивності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стан-
дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Бакуліна Ганна Миколаївна ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті]. 
— К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-0608 А] УДК 378.091.12:005.962.131 

3354. Біда Д. Д. Формування готовності вчителів природничих дисциплін до 
організації навчально-пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Біда Дарія Дмитрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
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бинського, [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України]. — Вінниця, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-0033 А]
 УДК 378.011.3-051:5 

3355. Вельма С. В. Методика навчання майбутніх інженерів-технологів інфор-
маційних технологій керування та проектування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вельма 
Світлана Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1051 А] УДК 378.0147:004 

3356. Воєвідко Л. М. Методика використання українських виконавських тра-
дицій кінця ХІХ — початку ХХ сторіччя у фаховій підготовці майбутнього вчителя 
музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Тео-
рія та методика муз. навчання" / Воєвідко Людмила Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-0081 А] УДК 378.016:786.2.071(=161.2)"18/19" 

3357. Гайдур М. І. Підготовка майбутніх вчителів до організації навчально-
пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах інформаційного середовища : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та ме-
тодика проф. освіти" / Гайдур Михайло Іванович ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 
гуманіт. ун-т". — Ялта, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-1054 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

3358. Герніченко І. І. Формування фахових знань майбутніх інженерів-педаго-
гів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Герніченко Іван Іванович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1057 А] 

 УДК 378.147:629.33 
3359. Григор'єва М. В. Історія студентських організацій університетів Над-

дніпрянської України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Григор'єва 
Марина Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1062 А] 

 УДК 378.4.09(477) 
3360. Гуренкова О. В. Формування екологічної компетентності майбутніх 

фахівців водного транспорту в умовах кредитно-модульної системи навчання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Гуренкова Ольга Володимирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6408 А] УДК 378.147:504 

3361. Демченко В. В. Підготовка педагогічних кадрів в обласних інститутах 
післядипломної освіти до роботи з обдарованими школярами : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Демченко В'ячеслав Васильович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, 
[Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1016 А] УДК 378.046:376-056.45 

3362. Деркач Ю. В. Методика реалізації міжпредметних зв'язків математики та 
спеціальних дисциплін у навчанні студентів економічних спеціальностей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
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навчання" / Деркач Юлія Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-1169 А] УДК 378.016:51 

3363. Заікін А. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до вихо-
вання здорового способу життя молодших школярів на засадах гендерного підходу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Заікін Андрій Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). 
— 100 пр. — [2010-0740 А] УДК 378.011.3-051:796 

3364. Зінчук Н. А. Формування аналітичної компетентності майбутніх менед-
жерів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зінчук Наталія 
Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Акад. пед. наук України. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0741 А]
 УДК 378.016:005 

3365. Кириленко Н. М. Педагогічні умови застосування комп'ютерних дидак-
тичних ігор у фаховій підготовці майбутніх учителів математики й інформатики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Кириленко Неля Михайлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-0891 А] УДК 378.147:004.4 

3366. Кожедуб Л. Г. Формування у майбутніх філологів німецькомовної ком-
петенції в читанні на основі інтерпретації художніх текстів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: герман. 
мови" / Кожедуб Лідія Георгіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 24 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1174 А] УДК 378.147:811.112.2 

3367. Конотоп О. С. Методика навчання майбутніх філологів англійського 
діалогічного спілкування з використанням відеофонограми : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: герман. 
мови" / Конотоп Олена Сергіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 24 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1175 А] УДК 378.016:811.111 

3368. Кочубей А. В. Гуманітаризація підготовки майбутніх інженерів у вищих 
навчальних закладах засобами народознавства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кочубей 
Алла Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-
ристування]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-0234 А] УДК 378.016:39 

3369. Кошелева Н. Г. Формування готовності майбутніх економістів до проек-
тування фахової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кошелева Наталя Геннадіївна ; 
Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0235 А] 

 УДК 378.016:33 
3370. Литовченко Л. В. Формування ораторської майстерності у майбутніх 

магістрів із соціальної педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Литовченко Лілія Во-
лодимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих 
АПН України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-0281 А] УДК 378.22:808.51 
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3371. Ляховченко Н. В. Педагогічні умови формування якісного контингенту 
студентів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ляхов-
ченко Наталія Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-1187 А] УДК 378.147:62 

3372. Маріна О. В. Формування міжособистісних відносин студентів-першо-
курсників у навчально-виховному процесі педагогічного університету : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика вихо-
вання" / Маріна Олена Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Х., 2010. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2010-0819 А]
 УДК 378.6:37.015.31 

3373. Матвєєва О. В. Методика формування вокально-виконавської надійності 
у майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Матвєєва Ольга 
Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0690 А] 

 УДК 378.147:784.9 
3374. Медведь Г. М. Формування професійної комунікативної культури май-

бутніх інженерів зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Медведь Галина Михайлівна ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2010. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0314 А] УДК 378.042 

3375. Осадча К. П. Формування професійної компетентності майбутніх учи-
телів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Осадча Катерина Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 
[Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-0862 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 
3376. Петровська Ю. В. Методика організації автономного навчання англій-

ської мови студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: герман. мови" / 
Петровська Юлія Валеріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 24 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1203 А] УДК 378.147:811.111 

3377. Піддубна О. М. Народна художня творчість у фаховій підготовці май-
бутнього вчителя образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Піддубна Ок-
сана Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-6472 А] 

 УДК 378.011.3-051:745/749 
3378. Пожидаєв А. О. Формування організаторських здібностей курсантів у 

позанавчальній діяльності вищого навчального закладу системи МВС України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 
методика виховання" / Пожидаєв Андрій Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-0823 А] УДК 378.6:355(477) 
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3379. Покалюк В. М. Педагогічні засади адаптації до умов професійної діяль-
ності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби у профільному вищому нав-
чальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Покалюк Віктор Миколайович ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чор-
нобиля, М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-0763 А] УДК 378.011.3-051:614.84 

3380. Полатайко О. М. Формування художньо-образного мислення майбутньо-
го вчителя музики у процесі інтерпретації творів мистецтва : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Полатайко Олена Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0390 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 
3381. Радзієвська О. В. Проблема творчої активності майбутнього вчителя у 

педагогічній теорії і практиці (друга половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Радзїєвська [тобто Радзієвська] Ольга Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0825 А] УДК 378.011.3-051 

3382. Ратовська С. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до 
організації групової навчальної діяльності учнів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ратовська 
Світлана Вікторівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1208 А]
 УДК 378.011.3-051:373.3 

3383. Рибачук А. В. Застосування педагогічних технологій у процесі фахової 
підготовки майбутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Рибачук Анна Володи-
мирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0417 A] 

 УДК 378.147:34 
3384. Салук І. А. Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним 

рівнем здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Салук Іван Андрійович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-1115 А] УДК 378.147:796.011.3 

3385. Сердюк Т. В. Інтерактивні технології навчання суспільних дисциплін як 
засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних за-
кладів І—ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Сердюк Тетяна Василівна ; Криворіз. 
держ. пед. ун-т, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кривий 
Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-0448 A] УДК 378.016:3 

3386. Сидор І. П. Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності 
студентів у педагогічних коледжах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
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Сидор Ірина Петрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тер-
нопіль, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1214 А]
 УДК 378.094.091(410) 

3387. Сікора Я. Б. Формування професійної компетентності майбутнього вчи-
теля інформатики засобами моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сікора Ярослава 
Богданівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0870 А] 

 УДК 378.091.3:004-051 
3388. Скоробогатова М. Р. Розвиток системи підготовки вчителів початкових 

класів в Україні (друга половина ХХ сторіччя) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Скоро-
богатова Марія Ростиславівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Ялта, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-1217 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

3389. Скулиш Н. Є. Мотиваційні чинники розвитку креативної активності 
майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Скулиш Наталія Євгенівна ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 30 пр. (дод. тираж). — [2010-1219 А] УДК 378.015.311:159.9 

3390. Сомбаманія Г. М. Формування науково-дослідницької культури майбут-
ніх магістрів в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сомбаманія Ган-
на Миколаївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — Ялта, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (22 назви). — 120 пр. — [2010-1220 А] УДК 378.22 

3391. Стеценко Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі 
підготовки майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Стеценко Галина 
Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0469 А] УДК 378.011.3-051:004 

3392. Тимошенко О. В. Фінансовий механізм функціонування та розвитку 
системи вищої освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тимошенко Ольга Василівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара]. — Суми, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-0486 А] УДК 378.014.543(477) 

3393. Ткачук А. О. Методика формування художньо-образного мислення сту-
дентів у процесі вокального навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Ткачук Анна Олек-
сіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. 
— К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-0495 А] УДК 378.016:784 

3394. Филипчук М. С. Методика підготовки майбутніх учителів музики до 
керівництва естрадними колективами у позашкільній роботі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. нав-
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чання" / Филипчук Мирослав Степанович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0523 А]
 УДК 378.011.3-051:78 

3395. Франчук В. М. Навчання адміністрування систем управління освітніми 
web-порталами майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Франчук 
Василь Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2010-0527 А] УДК 378.016:004 

3396. Чепурна В. О. Формування політичної культури студентів коледжу у 
процесі культурологічної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Чепурна Вікторія 
Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Луганськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — [2009-6631 А] УДК 378.094.035 

3397. Черкашин О. Д. Формування професійної спрямованості майбутніх 
офіцерів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Черкашин Олександр 
Дмитрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0956 А] УДК 378.147:355.34 

3398. Шандиба О. В. Методична система навчання технічних дисциплін гене-
ральних конструкторів у післядипломній підготовці  : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шандиба 
Олена Василівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0562 А] 

 УДК 378.147:62 
3399. Шевчук І. В. Студентська академічна група як об'єкт виховання на по-

чатковому етапі навчання у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Шевчук Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 
вищ. освіти Акад. пед. наук України]. — К., 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0568 А] УДК 378.147 

3400. Шеховцова В. І. Формування проектної культури майбутніх інженерів-
педагогів комп'ютерного профілю в процесі вивчення системотехнічних дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Шеховцова Вікторія Іванівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-1155 А] 

 УДК 378.016:004 
3401. Шкодин А. В. Методичні засади продуктивного навчання хімії май-

бутніх агрономів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шкодин Альона Василівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України Кабінету Міністрів України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0838 А] УДК 378.147:54 

3402. Яківчук Г. В. Виховання творчої особистості майбутнього вчителя му-
зики в процесі вивчення українського музичного фольклору : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 
Яківчук Галина Василівна ; Ін-т пробл. виховання НАН України. — К., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6639 А] 

 УДК 378.011.3-051:78(=161.2) 
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39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь доктора 

3403. Скляр В. М. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ — 
на початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 09.00.12 "Українознавство" / Скляр Володимир Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 33 с. — Бібліогр.: с.  27—30 (30 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0917 А] УДК 39(=161.2)"19/20" 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

3404. Бородін К. А. Збірник "Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyjskіego" Вацлава 
з Олеська в історії української фольклористики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Бородін Ксенія 
Артемівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6243 А] 

 УДК 398.8(477.83/.86)+801.81(438)]"18"(091) 
3405. Гуменюк О. М. Любовна лірика в кримськотатарському пісенному 

фольклорі: тематичні мотиви, особливості поетики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Гуменюк Ольга Ми-
колаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2009-6255 А] 

 УДК 398.838(=512.19) 
3406. Качмар М. Б. Українська етіологічна легенда : структур.-семант. аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольк-
лористика" / Качмар Марія Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т 
народознав. НАН України]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назв и). — 
100 пр. — [2009-6269 А] УДК 398.21+811.161.2'37 

3407. Набок М. М. Українські народні думи: типологія героя і особливості 
національного характеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Набок Марина Миколаївна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України]. — Львів, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — 
[2010-0340 А] УДК 398.87(477) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  
Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

3408. Пунько Б. М. Теоретико-методологічні основи регулювання відтворення 
економіко-екологічного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Пунько Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(55 назв). — 100 пр. — [2010-1107 А] УДК 502.17 
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На ступінь кандидата 

3409. Борисовська О. О. Удосконалення методів захисту довкілля від про-
дуктів спалювання твердих побутових відходів з використанням розкривних гірських 
порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 
безпека" / Борисовська Олена Олександрівна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 130 пр. — [2009-6643 А]
 УДК 502.17:628.4.08 

3410. Варивода Є. О. Конструктивно-географічні основи управління природ-
но-заповідним фондом в межах адміністративних районів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 
використ. природ. ресурсів" / Варивода Євгенія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2009-6566 А] УДК 502.175:910.1 

3411. Галаган О. К. Антропогенна трансформація фітобіоти міста Кременця та 
його околиць (Україна) за 200 років (від Бессера до наших днів) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Галаган Оксана 
Костянтинівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кременец. обл. гуманіт.-
пед. ін-т ім. Тараса Шевченка, Ботан. сад ім. акад. О. В. Фоміна Київ. нац. ун-ту 
ім. Тараса Шевченка]. — Чернівці, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1167 А] УДК 502.211:582(477.84-21) 

3412. Грабар О. В. Дослідження впливу підробки територій на втрати води в 
техногенних регіонах та вибір оптимальних технологій поповнення втрат : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Грабар Олена Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т"]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-0117 А] УДК 502.51:504.2]:628.1 

3413. Прокіп А. В. Еколого-економічна оцінка заміщення невідновлюваних 
енергоресурсів біологічно відновлюваними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Прокіп Андріан Володимирович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-1105 А]
 УДК 502.17 

3414. Сізов А. О. Вплив викидів радіоактивних речовин на навколишнє сере-
довище і персонал під час перетворення об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 
безпека" / Сізов Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки атом. 
електростанцій. — Чорнобиль (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. — [2009-6513 А] УДК 504.61:628.4.047 

3415. Худяков О. І. Агроекологічне обґрунтування застосування рідких комп-
лексних добрив "Віталист" та "Оазис" при вирощуванні кукурудзи та сої : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Худяков 
Олександр Ілліч ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-0955 А] УДК 502:631.816.3:633.34 

3416. Черемних Н. М. Структурно-функціональна організація угруповань та 
популяцій дрібних ссавців за умов урбанізації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Черемних Наталія Миронівна ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Держ. природозн. музей НАН України]. — 
К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0995 А]
 УДК 504.6:599.323 



   

 
83

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 

3417. Дашкова О. Ю. Структура нескінченновимірних лінійних груп та 
модулів над груповими кільцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Дашкова Ольга Юріївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (47 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6257 А] УДК 512.544 

На ступінь кандидата 

3418. Сумарюк М. І. Вільні напівгрупи та групи, що породжуються функціо-
нальними перетвореннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Сумарюк Михайло Ілліч ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0950 А] УДК 512.53/.54 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

3419. Гузенко В. А. Моделювання у часі фронтів вибухових хвиль з точковим 
джерелом після їх відбиття від поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Гузенко Валерій 
Андрійович ; М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Ун-т 
цивіл. захисту України М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2009. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6649 А]
 УДК 514.8 

3420. Коновенко Н. Г. Структури алгебр диференціальних інваріантів у кла-
сичних sl2-геометріях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.01.04 "Геометрія і топологія" / Коновенко Надія Григорівна ; НАН України, 
Ін-т математики, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0223 А] УДК 514.7 

3421. Кязімов К. Т. Геометричне моделювання розміщення пожежних підроз-
ділів в сільській місцевості на прикладі Азербайджану : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 
Кязімов Кязім Тахір огли ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Ун-т цивіл. захисту 
України М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи]. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-0266 А] УДК 514-8:614.84(479.24) 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

3422. Личак Д. П. Функції на двовимірних многовидах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та топологія" / 
Личак Дмитро Петрович ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-0680 А] УДК 515.164 
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3423. Лукова Н. В. Функції на тривимірних многовидах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та топологія" / 
Лукова Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2009-6662 А] УДК 515.164 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

3424. Янчук С. В. Теорія біфуркацій для сингулярно збурених рівнянь із 
запізненням та застосування до задач синхронізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз-.мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Янчук Сергій 
Володимирович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2010. — 33 с. — Бібліогр.: 
с. 27—29 (31 назва) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2010-1160 А] УДК 517.9 

На ступінь кандидата 

3425. Денисенко Н. Л. Дослідження властивостей розв'язків систем диферен-
ціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 
рівняння" / Денисенко Наталя Леонідівна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6454 А] 

 УДК 517.9 
3426. Дмитришин Ю. Б. Динамічні крайові задачі без початкових умов для 

еволюційних рівнянь та включень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Дмитришин Юрій Богдано-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 22 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-0809 А] УДК 517.95 

3427. Когут О. П. Властивості нелінійних параметризованих операторів та їх 
застосування в варіаційних еліптичних задачах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Когут Ольга 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2009-6379 А] УДК 517.9 

3428. Мамай Л. М. Точність та обчислювальна складність наближеного 
розв'язування нелінійних функціональних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Мамай Леся Михайлівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6508 А] УДК 517.957 

3429. Новак Я. В. Апроксимаційні та інтерполяційні властивості найпростіших 
дробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Новак Ярослав Володимирович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 
2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6542 А] 

 УДК 517.535 
3430. Панасенко О. Б. Фрактальні властивості графіків деяких класів неперерв-

них ніде не диференційовних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Панасенко Олексій Борисович ; НАН 
України, Ін-т математики, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — 
К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0947 А] 

 УДК 517.51 
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3431. Сивак О. А. Дослідження структури множини неперервних розв'язків 
систем різницевих рівнянь з неперервним аргументом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Сивак 
Олена Андріївна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2009-6432 А] УДК 517.9 

3432. Силенко В. Є. Проблеми типу Помпейю на гіперболічній площині : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Силенко Вікторія Євгенівна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і 
механіки, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0717 А] УДК 517.5 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

3433. Бобиляк А. М. Оптимізація та ідентифікація макровських процесів 
прийняття багатокритеріальних рішень з одним ергодичним класом : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і 
теорія оптимал. рішень" / Бобиляк Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0963 А] УДК 519.217 

3434. Негадайлов П. А. Граничні результати для випадкових рекурентних 
співвідношень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук. : 
[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Негадайлов Павло 
Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0906 А] УДК 519.21 

3435. Ромашова Л. О. Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв'яз-
ків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині 
векторів при n→∞  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Ромашова Людмила 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6476 А] УДК 519.21 

3436. Самісько Т. О. Довгострокове прогнозування характеристик компонен-
тів дорожньо-транспортної системи : (на прикл. України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Самісько Тетя-
на Олександрівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0436 A] УДК 519.216.3:625.7(477) 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

3437. Гук Л. М. Метод явного рахунку розв'язання рівняння конвективної ди-
фузії для задач динамічної метеорології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Гук 
Леся Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т 
НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-0130 А] УДК 519.62 

3438. Камаєва С. О. Геометричні моделі та методи конструктивного віднов-
лення фізичних полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Камаєва Світлана Олегівна ; 
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Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — 
Х., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2010-1027 А]
 УДК 519.63 

3439. Каркавчук В. В. Математичне моделювання управління фінансовою 
безпекою підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кар-
кавчук Валентин Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0657 А] 

 УДК 519.6:658.14/.17(477) 
3440. Литовченко Н. І. Чисельне розв'язування обернених граничних задач 

теорії потенціалу в частково необмежених областях з використанням граничних 
інтегральних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Литовченко Надія Іванівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-0817 А] УДК 519.6 

3441. Штепа Н. І. Математичне моделювання розподілу корисних копалин ме-
тодами інтерлінації та інтерфлетації функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Штепа Неля Ігорівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Укр. інж.-пед. акад.]. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0796 А] 

 УДК 519.6 
3442. Юдін О. О. Інтерполяція багатовимірних функцій в просторі та часі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моде-
лювання та обчисл. методи" / Юдін Олег Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 
Вінниця, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-0798 А] УДК 519.652 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь кандидата 

3443. Буяк А. Є. Економіко-математичне моделювання розвитку енергетики ре-
гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі і інформ. технології в економіці" / Буяк Андрій Євгенович ; НАН 
України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій 
та систем, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 150 пр. — [2010-0063 А] УДК 519.863:620.9 

3444. Губін О. І. Математичне моделювання теплових процесів в областях з 
рухомими мережами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Губін Олександр Ігорович ; 
Нац. металург. акад. України, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 
Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2009-6214 А] УДК 519.87:536.2 

3445. Кадочнікова Я. Є. Методи та алгоритми розв'язання неперервних задач 
оптимального розбиття множин з обмеженнями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібер-
нетики" / Кадочнікова Яна Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0193 А] УДК 519.8 
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3446. Куссий М. Ю. Моделювання динаміки ціни на Forex з використанням 
фрактальності та волатильності ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Куссий Михайло Юрійович ; Харків. нац. екон. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2010-0261 А] УДК 519.865:339.722 

3447. Саттам Ясін Ахмад Дала'єн. Моделювання та інформаційні засоби 
підтримки маркетингової діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Саттам Ясін Ахмад Дала'єн ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-0715 А] УДК 519.86:658.8 

3448. Цогт-Очир Цогзолмаа. Математичне моделювання розвитку підприєм-
ництва в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Цогт-Очир Цогзолмаа ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0540 А] 

 УДК 519.86:334 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

3449. Фланчик О. Б. Вплив низькочастотних коливань у вакуумному зазорі на 
радіовипромінюваннія і гамма-випромінювання пульсарів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Фланчик Олек-
сандр Борисович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", 
[Радіоастрон. ін-т НАН України]. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2009-6311 А] УДК 524.354.4 

3450. Якубовський Д. А. Астрофізичні обмеження на параметри стерильних 
нейтрино в рамках теорії мінімального розширення стандартної моделі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Якубовський Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 
ім. М. М. Боголюбова. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. 
— [2009-6706 А] УДК 524.8:539.12 

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

На ступінь доктора 

3451. Сахацький О. І. Методологія використання матеріалів багатоспектраль-
ної космічної зйомки для вирішення гідрогеологічних задач : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / 
Сахацький Олексій Ілліч ; НАН України, Ін-т геол. наук, Наук. центр аерокосм. 
дослідж. Землі. — К., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (54 назви). — 
100 пр. — [2010-1271 А] УДК 528.88 
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53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь доктора 

3452. Голод П. І. Метод орбіт в теорії нелінійних інтегрованих гамільтонових сис-
тем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Голод Петро Іванович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Бого-
любова. — К., 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—29 (29 назв). — 100 пр. — 
[2010-0635 А] УДК 530.145 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 

3453. Денисенко В. С. Умови стійкості руху нелінійних механічних систем, які 
встановлені на основі локально-лінійних апроксимацій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Денисенко 
Віктор Сергійович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2009. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6366 А] УДК 531.36 

532 Загальні питання механіки рідин. Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

3454. Омелян І. П. Статистико-механічне моделювання властивостей поляр-
них і магнітних рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Омелян Ігор Петрович ; НАН України, Ін-т фізики 
конденсов. систем. — Львів,  2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 
100 пр. — [2010-1311 А] УДК 532.5 

На ступінь кандидата 

3455. Лещук О. П. Визначення динамічних характеристик обмеженого об'єму 
в'язкої рідини проекційними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Лещук Олег 
Петрович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Ін-т математики НАН України]. — К., 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1308 А] УДК 532.59 

3456. Резакова Т. А. Теплофізичні процеси при використанні газонасичених 
геотермальних вод в когенераційних технологіях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергети-
ка" / Резакова Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2010. 
— 29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—26 (13 назв). — 120 пр. — 
[2010-0415 A] УДК 532.5:536.24 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

3457. Вірко Ю. В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у 
геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Вірко Юрій 
Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ядер. дослідж. НАН 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2010-0730 А] УДК 533.9 
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3458. Паньків В. В. Поширення електромагнітних хвиль у запорошеній магніто-
активній плазмі з феромагнітними гранулами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Паньків Віктор Володи-
мирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2010-1099 А] УДК 533 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

3459. Гоменюк О. В. Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів 
легованих іонами перехідних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Гоменюк Ольга 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2010-1011 А] УДК 535.372 

3460. Руденко С. П. Розмірні ефекти лінійної амплітудної анізотропії у явищі 
поверхневого плазмонного резонансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Руденко Світлана Петрівна ; 
Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-0427 A] 

 УДК 535.5+535.347 
3461. Семенішин М. М. Гомо- та гетероядерні лантанідвмісні комплекси на 

основі модифікованих порфіринів: синтез і властивості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Семенішин Мико-
ла Миколайович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-0444 A] 

 УДК 535.37:546.65 
3462. Флорко Т. О. Релятивістська теорія заборонених радіаційних переходів у 

спектрах атомів та багатозарядних іонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика та лазер. фізика" / Флорко Тетяна 
Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. держ. екол. ун-т]. — Оде-
са, 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (22 назви). — 
100 пр. — [2010-0783 А] УДК 535.338 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

3463. Єршов А. В. Розробка теоретичних та технологічних основ підвищення 
міцності зчеплення газотермічних покриттів методом іонно — дугової активації 
підкладки при атмосферному тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Єршов 
Анатолій Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Запоріз. нац. 
техн. ун-т. — К., 2009. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (44 назви). — [2009-6368 А]
 УДК 537.523.5:621.793.74 

3464. Козарь А. І. Електромагнітні явища в резонансних складних просторо-
вих системах малих магнітодіелектричних сфер : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Козарь Анатолій 
Іванович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 30—34 (43 назви). — 100 пр. — [2010-1305 А] УДК 537.86 

3465. Луценко В. І. Розсіяння радіохвиль морем і виявлення малошвидкісних 
об'єктів на його фоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Луценко Владислав Іванович ; НАН України, Ін-т 
радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2009. — 33 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (40 назв). — 100 пр. — [2009-6598 А] 

 УДК 537.86+621.371 

На ступінь кандидата 

3466. Колесник М. М. Структурні, електрофізичні та оптичні властивості 
плівок ZnTe та гетеропереходів ZnTe/CdTe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Колесник Максим Ми-
колайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-0669 А] УДК 537.975 

3467. Семотюк О. В. Стохастичний режим модульованої структури в неспів-
мірній фазі кристалів N(CH3)4]2MeCl4(Me = Cu, Zn, Fe) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 
діелектриків" / Семотюк Остап Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2010-0446 A]
 УДК 537.94 

3468. Сєліверстов І. А. Іонно-плазмове нанесення металевих плівок на кера-
мічні порошкові матеріали для газотермічних покриттів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 
технології" / Сєліверстов Ігор Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 
120 пр. — [2010-0450 A] УДК 537.533 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

3469. Галуза О. А. Аналіз, синтез та діагностика складних радіаційно-інду-
кованих та багатошарових систем на поверхні твердих тіл  : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Галуза 
Олексій Анатолійович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій. — 
Х., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (39 назв). — 100 пр. — [2009-6213 А]
 УДК 538.9 

На ступінь кандидата 

3470. Барановський А. Є. Електронний енергетичний спектр та діамагнетизм 
металевих систем з кубічними структурами Cu3Au та UB12 : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бара-
новський Андрій Євгенович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-1243 А] УДК 538.915 

3471. Вдович А. С. Термодинаміка та динамічні властивості водневозв'язаних 
сегнетоактивних матеріалів із конкуруючими короткостяжними взаємодіями : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізи-
ка" / Вдович Андрій Степанович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — 
Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 120 пр. — 
[2009-6328 А] УДК 538.956 

3472. Іванейко Д. С. Дослідження впливу структурного безладу та фрустрацій 
на критичну поведінку тривимірних магнетиків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Іванейко Дмитро 
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Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6686 А] УДК 538.9 

3473. Кійко А. С. Динамічні процеси у надпровідних мікроструктурах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровід-
ність" / Кійко Андрій Сергійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. 
— [2009-6376 А] УДК 538.945 

3474. Кокайло В. С. Вплив ангармонізму на коливний спектр та повзучість 
гексагональних щільноупакованих сплавів на основі Ті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кокайло 
Валентина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0976 А] УДК 538.911 

3475. Попович В. Д. Вплив легування хлором на фізичні властивості мо-
нокристалів телуриду кадмію, вирощених методом сублімації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / По-
пович Володимир Дмитрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-
карьова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-0988 А] УДК 538.911 

3476. Юсупов М. М. Наноструктури на поверхні та в приповерхневих шарах 
широкозонних напівпровідників 6Н-SiC, ВN та ZnS, сформовані імпульсним лазер-
ним опроміненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Юсупов Микола Мейманович ; НАН 
України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2010. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1000 А] УДК 538.91-022.532 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

3477. Лашко А. П. Спектроскопія високої роздільної здатності в дослідженнях 
структури ядер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Лашко Ана-
толій Петрович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—33 (24 назви). — 100 пр. — [2010-0978 А] УДК 539.163 

На ступінь кандидата 

3478. Ковтун О. О. Кулонівська самолокалізація носіїв заряду та квантові 
ефекти в низьковимірних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Ковтун Олена Олександрівна ; 
НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2010. — 
16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0666 А] УДК 539.1 

3479. Чаговець В. В. Міжмолекулярні взаємодії багатоатомних спиртів і азот-
них основ з іон-сольватним оточенням при низьких температурах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика і молекуляр. 
фізика " / Чаговець Віталій Вікторович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. темпера-
тур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 
— 100 пр. — [2009-6437 А] УДК 539.196:536.42 
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539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  
Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

3480. Яцишин Б. П. Фізико-технологічні критерії модифікації нанорозмірних 
плівок систем {Sc, La, Y, Hf}-{Fe, Co, Ni}-Ge для сенсорних пристроїв : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого ті-
ла" / Яцишин Богдан Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2010. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—34 (65 назв). — 100 пр. — [2010-0598 А] УДК 539.2 

На ступінь кандидата 

3481. Андрієвський В. П. Термов'язкопружнопластичне деформування і кон-
тинуальне руйнування призматичних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Андрієвський Віктор Петрович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-1325 А] УДК 539.3 

3482. Борисюк В. М. Мультифрактальний флуктуаційний аналіз самоподібних 
структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Борисюк Вадим Миколайович ; НАН України, Ін-т 
приклад. фізики, [Сум. держ. ун-т]. — Суми,  2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(8 назв). — 100 пр. — [2009-6325 А] УДК 539.2 

3483. Головатюк Ю. В. Встановлення фізико-механічних характеристик для 
оцінювання деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 після тривалої експлуа-
тації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Ма-
теріалознавство" / Головатюк Юрій Володимирович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 
ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2009-6574 А] УДК 539.43:669.71.018.2 

3484. Григор'єв С. А. Чисельний аналіз електропружного деформування п'єзо-
керамічних тіл сферичної форми при динамічних збуреннях : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 
тіла" / Григор'єв Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1255 А] УДК 539.3 

3485. Гришакін В. Т. Обернені нестаціонарні задачі деформування балок та 
пластин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Гришакін Віталій Тарасович ; НАН України, Ін-т 
пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 
2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1256 А] 

 УДК 539.3 
3486. Дергачова Н. В. Термопружний стан ортотропних оболонок при локаль-

ному нагріві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Дергачова Надія Вячеславівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-0641 А] УДК 539.3 

3487. Жавжаров Е. Л. Модифікація структури та електрофізичних параметрів 
тонких металевих плівок і гетероструктур на їх основі під дією атомарного водню : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 "Фізика і 
хімія поверхні" / Жавжаров Евген Леонідович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
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фаника, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-6263 А] УДК 539.216 

3488. Курта Р. П. Деформаційна атомна взаємодія в плівках та системах зі 
складною кристалічною структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Курта Руслан Петрович ; НАН 
України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2010. — 23 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2010-0260 А] УДК 539.2 

3489. Лесик О. Ф. Лінійні та геометрично нелінійні коливання податливих до 
трансверсальних зсуву та стиснення ортотропних пластин і циліндричних панелей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Лесик Оксана Федорівна ; НАН України, Ін-т приклад. 
пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0273 А] 

 УДК 539.3 
3490. Харитонова Л. В. Визначення критичних значень навантаження при 

деформуванні гнучких довгих пологих некругових циліндричних оболонок для 
різних видів закріплення країв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Харитонова Леся 
Василівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6356 А] УДК 539.3 

3491. Шевцова Н. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними контура-
ми і розімкнених пружних ребер при їх несиметричному сполученні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Шевцова Наталія Вікторівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Рівнен. держ. 
гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-6633 А] УДК 539.3 

3492. Шопа Т. В. Коливання ортотропних циліндричних оболонок і пластин з 
отворами та включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шопа Тетяна Василівна ; 
НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6637 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь доктора 

3493. Юрченко О. І. β-дикетонати металів як аналітичні форми та основа 
стандартних зразків для спектроскопічних методів аналізу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Юрченко Олег 
Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22—29 (65 назв). — 150 пр. — [2010-1159 А] УДК 543 

На ступінь кандидата 

3494. Поліщук Л. М. Іммобілізовані на кремнеземних матрицях полііонени: 
синтез і властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Поліщук Лілія Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-6611 А] УДК 543.544-414.7 
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3495. Толстенко Ю. В. Електрохімічне визначення антибіотиків тетрациклі-
нового ряду в промисловій продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Толстенко Юлія Вікторівна ; НАН 
України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Севастопол. 
нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті]. — Одеса, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0501 А] УДК 543.553 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

3496. Дуднік О. В. Фізико-хімічні засади розробки матеріалів у системах на 
основі ZrO2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. 
хімія" / Дуднік Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — 
[2010-1066 А] УДК 544.651-31 

3497. Іванов В. В. Лінійні моделі та мультиреференсна теорія зв'язаних 
кластерів для заданого стану в проблемі багаточастинкових кореляцій у молекулах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 
Іванов Володимир Венедиктович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (52 назви). — 130 пр. — [2010-1260 А] 

 УДК 544.2 
3498. Пірський Ю. К. Електрокаталізатори відновлення кисню на основі пре-

курсорів — координаційних сполук 3d-елементів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Пірський Юрій Кузьмич ; 
НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (65 назв). — 100 пр. — [2009-6544 А] 

 УДК 544.6 

На ступінь кандидата 

3499. Борик В. В. Кристалохімія точкових дефектів та їх комплексів і термо-
електричні властивості твердих розчинів на основі PbTe, SnTe, GeTe : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / 
Борик Віктор Васильович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Івано-Франківськ, 2010. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—21. — 100 пр. — [2010-0847 А] УДК 544.022.384.2 

3500. Крупська Т. В. Будова і властивості нанокомпозитів дисперсний крем-
незем/левоміцетин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Крупська Тетяна Василівна ; НАН 
України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1264 А] УДК 544.72 

3501. Кулалаєва Н. В. Розробка модифікованих коалесцентів нафтопродуктів 
для захисту водойм від забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кулалаєва Наталя Валеріївна ; НАН 
України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв). 
— 100 пр. — [2010-1307 А] УДК 544.77.052.1:[502.51:504.5:665.6] 

3502. Лисенко Н. Д. Структурно-сорбційні властивості вуглецевих мезопорис-
тих молекулярних сит, одержаних методом матричної карбонізації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Лисенко 
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Наталія Дмитрівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 
2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6386 А]
 УДК 544.723.21 

3503. Савіцький Д. П. Реологічні властивості висококонцентрованих суспен-
зій механохімічно модифікованого бурого вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Савіцький Денис Павло-
вич ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0770 А] 

 УДК 544.778.3:662.757 
3504. Севериновська О. В. Адсорбція білірубіну із індивідуальних та суміс-

них з біологічно активними сполуками розчинів на поверхні кремнеземних адсорбен-
тів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика 
і хімія поверхні" / Севериновська Ольга Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України]. 
— Івано-Франківськ, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-0716 А] УДК 544.72 

3505. Трифонова М. Ю. Поведінка поверхнево-активних речовин на межах 
розподілу фаз: розчин/повітря та розчин/поверхня органозаміщених шаруватих силі-
катів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.11 "Колоїд. 
хімія" / Трифонова Марина Юріївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води 
ім. А. В. Думанського. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-0831 А] УДК 544.72:661.185 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

3506. Андрійчук І. Л. Кристалічна будова, редокс-реакції і сорбційні власти-
вості метал-органічних каркасних сполук на основі карбоксилатних азамакроцикліч-
них комплексів нікелю(ІІ) і міді(ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Андрійчук Ірина Леонідівна ; НАН 
України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0921 А] УДК 546 

3507. Горічок І. В. Термодинаміка і кристалохімія точкових дефектів у 
бездомішкових та легованих галогенами (Cl, Br, I) кристалах кадмій телуриду : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого 
тіла" / Горічок Ігор Володимирович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — 
Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2010-0114 А]
 УДК 546.48:544.022.384.2 

3508. Денисюк Р. О. Взаємодія твердих розчинів Сd1-xMnxTе з іодвмісними 
(І2—метанол, І2—диметилформамід) та іодвиділяючими (Н2О—НІ—розчинник) тра-
вильними композиціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Денисюк Роман Олександрович ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-
Франківськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-0141 А] УДК 546.48'711'24 

3509. Деяк М. А. Сучасні водно-хемогенні утворення грязьових вулканів Кер-
ченського півострова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
[спец.] 04.00.21 "Літологія" / Деяк Михайло Антонович ; НАН України, Від. мор. 
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геології та осадоч. рудоутворення. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0642 А] УДК 546.212:551.311.8](477.75) 

3510. Нікітін С. О. Координаційні сполуки 3d-металів з 2-аміно-4(5Н)-кето-
похідними піролу та тіофену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Нікітін Сергій Олександрович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-0985 А] УДК 546.3 

3511. Сняла Ю. Ю. Природа точкових дефектів кадмій телуриду, легованого 
елементами V групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Сняла Юлія Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). 
— 100 пр. — [2010-1128 А] УДК 546.48:546.17/.19 

3512. Стельмахович О. Б. Взаємодія компонентів у системах {Y, Gd, Yd}-Zn-Al 
та в деяких споріднених : (діагр. фаз. рівноваг, кристал. структура та магніт. 
властивості сполук) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Стельмахович Ольга Богданівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2009-6304 А] УДК 546.66'47'62+644.015.3+548.3 

3513. Хоменко Д. М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d-мета-
лів з похідними α-триазолілоцтових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Хоменко Дмитро Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1149 А] УДК 546 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

3514. Бушуєв А. С. Основи хімії і технології рідкофазного окиснення аміното-
луолів озоновмісними газами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Бушуєв Андрій 
Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1049 А] 

 УДК 547.563:542.943 
3515. Клячина М. А. Аміди каліксаренкарбонових кислот. Синтез та властивості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Клячина Марія Андріївна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2009. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6340 А] 

 УДК 547.29-347 
3516. Туриця В. В. Застосування реакцій орто-алкоксикарбоніларендіазоній 

галогенідів з ненасиченими сполуками у синтезі ізокумаринів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Туриця Віктор 
Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Львів, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0509 А]
 УДК 547 

3517. Шишкіна С. В. Молекулярна структура та конформаційний аналіз по-
хідних і гетероциклічних аналогів циклогексену : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Шишкіна Світлана Ва-
лентинівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [ДУ НТК "Ін-т 
монокристалів"]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-0573 А] УДК 547 
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548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 

3518. Гутов О. В. Молекулярний дизайн та кристалічна інженерія віологенів та 
споріднених сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Гутов Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т 
органіч. хімії. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-6650 А] УДК 548.737+547.822 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

3519. Пазюра С. О. Фізичні процеси в іоносферній плазмі, що супроводжували 
найсильніші геокосмічні бурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Пазюра Сергій Олександрович ; НАН 
України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Ін-т іоносфери]. — Х., 
2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6693 А]
 УДК 550.388.2 

3520. Ярова Д. О. Квазітропічний циклон над Чорним морем : (чисел. моделю-
вання і аналіз даних) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Ярова Дар'я Олександрівна ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН 
України. — Севастополь, 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-0800 А] УДК 550.343:551.515.2](262.5) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

3521. Гаранін О. А. Удосконалення методологічних основ оцінювання зміни 
фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за 
даними петрофізичних і геофізичних досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Гаранін Олександр Ар-
сентійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1251 А] 

 УДК 550.832:550.834](477.6) 

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

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь кандидата 

3522. Український В. В. Мінливість характеристик взаємодії океану з атмо-
сферою в Ньюфаундлендській енергоактивній зоні та її зв'язок з Північно-Атлантич-
ним коливанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Український Володимир Васильович ; Одес. держ. 
екол. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-6623 А] УДК 551.461.6+551.465.7 
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553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

3523. Дем'яненко І. І. Геологічна будова і нафтогазоносність міждепресійних 
зон західного субрегіону Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / 
Дем'яненко Іван Іванович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2009. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6651 А] УДК 553.98.041(477.5) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

3524. Ігнатенко І. І. Форми знаходження та закономірності міграції і роз-
поділу молібдену між абіотичними компонентами водних об'єктів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ре-
сурси, гідрохімія" / Ігнатенко Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т гідробіології НАН України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-1261 А] УДК 556.5:546.77 

3525. Паланичко О. В. Закономірності руслоформування річок Передкарпаття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гід-
рологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Паланичко Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1098 А] 

 УДК 556.537 
3526. Приймаченко Н. В. Обґрунтування системи розрахунку характеристик 

паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання 
процесів формування дощового стоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Приймаченко 
Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т]. 
— К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0989 А]
 УДК 556.16:519.87](282.247.314) 

56 Палеонтологія 

На ступінь доктора 

3527. Якушин Л. М. Біостратиграфія осадових утворень, палеографія та палео-
екологія пізньокрейдового морського басейну платформної України (за макрофауною) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеон-
тологія і стратиграфія" / Якушин Леонід Миколайович ; НАН України, Ін-т геол. 
наук. — К., 2010. — 43 с., [1] арк. іл. : табл. — Бібліогр.: с. 38—40 (25 назв). — 
100 пр. — [2010-0593 А] УДК [56+551.7]:551.763.1](477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

3528. Писаренко Н. А. Гіпертонічний стрес і гіпертонічний кріогемоліз 
еритроцитів ссавців при дії амфіфільних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Писаренко Наталя 
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Анатоліївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріології і кріомедицини. — Х., 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6291 А] 

 УДК 57.043:544.722.14:612.111 
3529. Погожих Д. М. Вплив низькотемпературного зберігання на властивості 

та біологічну активність екстрактів плаценти : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Погожих Денис Миколайович ; 
НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6545 А]
 УДК 57.086.13:618.36 

3530. Погожих О. Г. Структурні та метаболічні особливості тканин карася 
сріблястого Carassius аuratus в умовах температурної аклімації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Погожих 
Олена Геннадіївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 
2010. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0385 А] 

 УДК 57.086.13 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

3531. Бойко О. О. Вплив екологічних чинників на структуру угруповань нема-
тод підрядів Strongylata і Rhabditata в умовах степового Придніпров'я : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бойко Олек-
сандра Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара]. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-0043 А] УДК 574.2 

3532. Дорошенко К. В. Екологічні параметри ценопопуляцій весняних ефеме-
роїдів фагетальних біогеоценозів та їх індикаційне значення  : (на прикл. північно-
захід. Поділля) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Дорошенко Катерина Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Ін-т екології Карпат НАН України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 
21 с., включ. обкл. : іл.  — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2009-6261 А]
 УДК 574.3(477.83) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

3533. Линчак О. В. Спрямованість генетико-демографічних процесів в умовах 
депопуляції населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Линчак Оксана Василівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни 
та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2010. — 40, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (35 назв). — 100 пр. — [2010-1183 А] 

 УДК 575.17 

На ступінь кандидата 

3534. Бавол А. В. Клітинна селекція м'якої пшениці на стійкість до Gaeuman-
nomyces graminis var. tritici : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бавол Андрій Васильович ; НАН України, Ін-т фізіології 
рослин і генетики. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-0803 А] УДК 575.827:633.111 
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576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

3535. Верголяс М. Р. Морфофункціональні зміни клітин крові, зябер і хвосто-
вого плавця риб при оцінці якості водного середовища і дії токсичних чинників : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, 
клітин. біологія, гістологія" / Верголяс Майя Розметівна ; НАН України, Ін-т біології 
клітини, [Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського]. — Львів, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-0071 А]
 УДК 576.356:574.64 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. 
Біофізика 

На ступінь доктора 

3536. Бумейстер В. І. Морфофункціональна характеристика кісткового реге-
нерату в умовах дегідратаційних порушень водно-сольового обміну : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бу-
мейстер Валентина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, 
[Сум. держ. ун-т]. — Луганськ, 2010. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). 
— 100 пр. — [2010-0964 А] УДК 577.128:616.71-008.81-06 

На ступінь кандидата 

3537. Бобарикіна А. Ю. Молекулярні механізми регуляції експресії генів 
6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази у трансформованих клітинах під-
шлункової залози та шлунку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бобарикіна Анастасія Юріївна ; НАН України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-0038 А] УДК 577.112:616.33 

3538. Бурлова-Васильєва Н. К. Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку 
системи гемостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бурлова-Васильєва Наталія Костянтинівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України]. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0881 А] 

 УДК 577.112:612.128 
3539. Гриньов Р. С. Екситонний транспорт у J-агрегатах з контрольованим 

ступенем безладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Гриньов Роман Станіславович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів Наук.-технол. концерну "Ін-т мо-
нокристалів" НАН України]. — Х., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-0121 А] УДК 577.32 

3540. Козак М. Р. Біологічні особливості імуноглобулінів крові та вміст 
фізіологічного пріону в мозку і селезінці мишей, яким тривалий час згодовували 
мозок і м'ясо-кісткове борошно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Козак Марія Романівна ; Ін-т біології тварин 
УААН, [Ін-т біології клітини НАН України]. — Львів, 2010. — 17 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 120 пр. — [2010-0219 А] УДК 577.084/.085.2 

3541. Контурська О. О. Ліпідний склад плазматичної мембрани коренів про-
ростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними регуляторами росту : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Контурська Ольга Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ботаніки 
ім. М. Г. Холодного НАН України]. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0225 А] УДК 577.115 

3542. Латишенко Л. А. Механізми впливів енкефалінів на зовнішньосекре-
торну функцію печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Латишенко Людмила Анатоліївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 110 пр. — [2009-6533 А] УДК 577.112.6:612.357 

3543. Михайленко Н. Ф. Ліпідний склад Cyanophyta (Cyanobacteria) та флуо-
ресцентні характеристики їх фотосинтетичного апарату за альтернативних умов вуг-
лецевого живлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Михайленко Наталія Феліксівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України]. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0902 А]
 УДК 577.115:582.232 

3544. Мінченко Д. О. Експресія 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфос-
фатази в клітинах злоякісних пухлин: молекулярні механізми регуляції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Мінченко 
Дмитро Олександрович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т геронтології", [Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2009-6346 А] УДК 577.112:616-006.04 

3545. Міщук О. В. Стан металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту 
в тканинах Anodonta сygnea L. в умовах забруднення водного середовища : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Міщук 
Олена Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-0332 А] УДК 577.1 

3546. Ніколаєнко О. В. Розробка бази даних генів 21-ї хромосоми людини та 
встановлення нових функціональних зв'язків інтерсектину 1 : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Ніко-
лаєнко Олексій Валентинович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — 
К., 2009. — 20 с. : іл. + дод. ([1] арк. іл.) — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 
— [2009-6510 А] УДК 577.25 

3547. Семенова Я. О. Роль аліментарних факторів у регуляції обміну фосфати-
дилсерину в мозку, нирках та печінці щурів в процесі старіння : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тва-
рин" / Семенова Ярослава Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2009-6233 А] УДК 577.125:591.139 

3548. Слончак А. М. Клітиноспецифічні особливості регуляції транскрипції 
гена глутатіон S-трансферази Р1 людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Слончак Андрій Миколайо-
вич ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6553 А] УДК 577.152.2 

3549. Строцька Є. А. Функціонування Н+,К+-АТФази парієтальних клітин шлунка 
щурів за умов розвитку експериментальної виразки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Строцька Євгенія Анатоліївна ; 
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Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6305 А] УДК 577.152.27:616.33-002.44 

3550. Токовенко Б. Т. Розробка та застосування методів in silico для визначен-
ня сайтів зв'язування транскрипційних факторів у еукаріот на прикладі ISGF-3 : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. 
біологія" / Токовенко Богдан Тарасович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та 
генетики. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-1139 А] УДК 577.2 

3551. Харченко О. І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної 
інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Харченко Ольга Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0531 А] УДК 577.151.6 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

3552. Патика Т. І. Bacillus thuringiensis у мікробіологічному контролі чисель-
ності комах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мік-
робіологія" / Патика Тетяна Іванівна ; Уман. держ. аграр. ун-т, [Ін-т с.-г. мікробіо-
логії УААН]. — Умань (Черкас. обл.), 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 
(45 назв). — 100 пр. — [2010-0375 А] УДК 579.64:632.937 

На ступінь кандидата 

3553. Городницька Н. І. Оптимізація культивування вакцинних штамів Pseu-
domonas aeruginosa для отримання хімічно-модифікованих антигенів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Город-
ницька Наталія Іллівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-
никова Акад. мед. наук України". — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1294 А] УДК 579.841.1:579.253.2 

3554. Степанський Д. О. Вплив селену на пробіотичну асоціацію Aerococcus 
Viridans 167, Bacillus Subtilis 3 та Escherihia Coli m17 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Степанський Дмитро 
Олександрович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова 
Акад. мед. наук України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. АМН України]. — Х., 2009. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2009-6237 А] УДК 579.61:[546.23:615.331] 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

3555. Драговоз І. В. Комплексна фізіологічна спрямованість дії регуляторів 
росту рослин з природної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Драговоз Ігор Володимирович ; 
НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2010. — 45 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—43 (68 назв). — 100 пр. — [2010-0149 А] УДК 581.1 

На ступінь кандидата 

3556. Клюєнко О. В. Види роду Rosa L. природної флори України : (система, 
поширення, біоморфол. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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біол. наук : спец. 03.00.05 "Ботаніка" / Клюєнко Оксана Володимирівна ; НАН 
України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-0662 А] УДК 582.711.712:581.9(477) 

3557. Паланиця М. П. Участь активних форм кисню у розвитку фітотоксичної 
дії гербіцидів-інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Паланиця Марія Пав-
лівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0760 А] УДК 581.132:632.954 

3558. Тюх Ю. Ю. Флора судинних рослин національного природного парку 
"Синевир" (Українські Карпати): аналіз та охорона : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Тюх Юрій Юрійович ; НАН 
України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 
ун-т"]. — К., 2010. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-0512 А] УДК 581.92(477)(292.452) 

3559. Усіченко А. С. Афілофороїдні гриби Харківського Лісостепу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.21 "Мікологія" / Усі-
ченко Андрій Сергійович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 
— 150 пр. — [2010-0517 А] УДК 582.284(477.52/.54) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

3560. Токарський В. А. Біологія і екологія європейського бабака (Marmota bo-
bak (Müller, 1776)) та його сучасний стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Токарський Віктор Арсенійович ; НАН 
України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (47 назв). — 100 пр. — [2010-1138 А]
 УДК 599.322.2 

3561. Федоненко О. В. Вплив антропогенних факторів на стан промислової 
іхтіофауни Запорізького водосховища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Федоненко Олена Вікторівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Одеса, 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (42 назви). — 120 пр. — [2010-0873 А] 

 УДК 597.2 

На ступінь кандидата 

3562. Гапонова Л. П. Центрохелідні сонцевики (Centrohelea Cavalier-Smith, 
1993) Київського та Чернігівського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : спец. 03.00.08 "Зоологія" / Гапонова Людмила Петрівна ; Ін-т 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена, НАН України. — К., 2009. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6448 А] УДК 593.13 

3563. Ленга Е. Л. Вплив зміни фотоперіоду на стан глютатіонової системи 
печінки щурів за умов токсичного гепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ленга Евеліна Леонідівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Буковин. держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я 
України]. — Чернівці, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1182 А] УДК 591.436:577.3 
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3564. Мельнікова О. Б. Внутрішньовидова диференціація чорноморського 
шпроту Sprattus sprattus phalericus (Risso) (Pisces: Clupeidae) та оцінка його стану в 
сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Мельнікова Олена Борисівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Ін-т риб. госп-ва УААН, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського]. — К.,  
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-6225 А] УДК 597.541.063.6(262.5) 

3565. Стецула Н. О. Екологія мишоподібних гризунів Національного природ-
ного парку "Сколівські Бескиди" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Стецула Надія Осипівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0470 А]
 УДК 599.323(477.83) 

3566. Турис Е. В. Фауна та екологія жуків-м'якотілок (Coleoptera, Cantharidae) 
Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Турис Едуард Васильович ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена, НАН України, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2009. — 26 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21 (8 назв). —. — [2009-6622 А] УДК 595.766(292.452) 

3567. Фатерига О. В. Фауна і біологія гніздування поодиноких складчастокри-
лих ос підродини Eumeninae (Hymenoptera:  Vespidae) Криму : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Фатерига 
Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 150 пр. — [2010-1143 А]
 УДК 595.798:[591.9+591.563](477.75) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

3568. Крусір Г. В. Наукові основи технологій біологічно активних добавок — 
коректорів процесів травлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Крусір Галина Всеволодівна ; Одес. нац. акад. 
харч. технологій. — Одеса, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29 (48 назв). — 
120 пр. — [2009-6222 А] УДК 602.42:577.152.3 

На ступінь кандидата 

3569. Галкін О. Ю. Біотехнологія одержання та використання моноклональ-
них антитіл до ІgM людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Галкін Олександр Юрійович ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0091 А] 

 УДК 602.68 
3570. Декіна С. С. Іммобілізація протеолітичних ферментів та білків на 

полімерних носіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Декіна Світлана Сергіївна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України]. — Одеса, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2010-0139 А]
 УДК 602.4 
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61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

3571. Антіпов В. М. Кровопостачання провідної системи серця при звичайно-
му та аномальному його розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Антіпов Василь Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого]. — Луганськ, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-1043 А] УДК 611.1+616.12-007.2 

3572. Волошина І. С. Вікові та індивідуальні особливості будови менісків 
колінного суглоба та їх зв'язок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Волошина Ірина Сергіївна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6572 А] УДК 611.718:616.728.3 

3573. Жорняк П. В. Морфофункціональне обґрунтування способу резекції шлунка 
з моделюванням гастроентерального клапану : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Жорняк Павло Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-1068 А] УДК 611.018.5:616.33-089 

3574. Назарова Д. І. Формоутворення серця в філогенезі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Наза-
рова Дар'я Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Дніпропетров. держ. мед. 
акад.]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-0344 А] УДК 611.12.019:591.4 

3575. Удальцова К. О. Структура інтактних і уражених карієсом твердих тка-
нин молочних зубів людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Удальцова Кристина Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2010. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-0513 А] УДК 611.314+616.314.9-002.4 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

3576. Півнева Т. А. Морфофункціональний стан гліальних клітин при експе-
риментальних впливах, що індукують нейродегенерацію : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / 
Півнева Тетяна Андріївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 
2010. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (55 назв). — 100 пр. — 
[2010-0383 А] УДК 612.014.3:612.822]:616.8-003.98 

На ступінь кандидата 

3577. Бєлікова М. В. Адаптація дофамінергічної нігростріатної, симпатоадре-
налової та антиоксидантної систем до інтервальної гіпоксії при старінні та хворобі 
Паркінсона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бєлікова Марія Вікторівна ; НАН України, Ін-т 
фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-6241 А] УДК 612.67+616.858 

3578. Грабовецька Є. Р. Вікові особливості зміни активності ферментів ката-
болізму альдегідів у серці щурів при іммобілізаційному стресі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол.  наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Грабовецька 
Євгенія Романівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. установа "Ін-т охоро-
ни здоров'я дітей та підлітків АМН України". — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6254 А] 

 УДК 612.66+616.12-092]:577.15 
3579. Дужак Г. В. Вікові зміни реологічних властивостей крові та ендотеліаль-

ної функції мікросудинного русла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Дужак Георгій Володимирович ; 
Держ. установа "Ін-т геронтології Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-6367 А]
 УДК 612.115+612.135]:612.67 

3580. Качинська Т. В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з 
різним типом мануальної асиметрії : (вік. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Качинська 
Тетяна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-6375 А] УДК 612.82 

3581. Пашевін Д. О. Роль протеасомного протеолізу в патогенезі аліментарно-
го атеросклерозу та іммобілізаційного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Пашевін Денис Олександ-
рович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6607 А]
 УДК 612.398:616.13-004.6-089.22]-092.9 

3582. Радченко С. М. Психофізіологічна оцінка осіб з різною ефективністю 
церебральної гемодинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Радченко Сергій Михайлович ; М-во охорони 
здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 22 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1207 А] 

 УДК 612.821+616.831 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.1 Медична кліматологія та метеорологія 

На ступінь кандидата 

3583. Лук'янчук С. В. Гігієнічна оцінка імунотоксичних ефектів за комбінова-
ної дії пріоритетних забруднень водного середовища : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Лук'ян-
чук Світлана Василівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-
зєєва АМН України". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 
120 пр. — [2010-1186 А] УДК 613.1:502.51 

613.3 Напої. Лікувальні напої. Рідинна (питна) дієта 

На ступінь кандидата 

3584. Флекей Н. В. Гігієнічна оцінка кадмію при вживанні питної води з 
різними концентраціями іонів натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Флекей Наталія Володи-
мирівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН Ук-
раїни", [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — 
К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0782 А]
 УДК 613.32:546.48 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  
Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

3585. Брейдак Ю. Г. Гігієнічна регламентація полімервмісних матеріалів для 
виробництва корпусних меблів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Брейдак Юлія Геннадіївна ; 
Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзеєва АМН України", 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 140 пр. — [2010-0618 А] УДК 613.632 

3586. Колесюк В. С. Еколого-гігієнічні аспекти збереження та відновлення 
здоров'я військовослужбовців міжнародних миротворчих контингентів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Колесюк Віталій Степанович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [НДІ пробл. військ. медицини Збройних 
сил України]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
150 пр. — [2009-6659 А] УДК 613.67 

3587. Тарасюк О. Є. Наукове обґрунтування оптимальних обсягів нормативної 
бази в галузі радіаційної гігієни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Тарасюк Ольга Євгеніївна ; Дерд. 
установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2010-1133 А] 

 УДК 613.648.4:351.77 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь кандидата 

3588. Алпатова І. А. Інформаційні технології для оцінок впливу зовнішнього 
середовища на хвороби шкіри населення промислового регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і 
кібернетика" / Алпатова Ілона Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Ін-т пробл. природокористування 
та екології НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-0721 А] УДК [614.78:616.5]:004.9 

3589. Гущук І. В. Закономірності формування стану здоров'я сільського насе-
лення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Гущук Ігор Віталійович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 
ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2009-6524 А] УДК 614.2:316.334.55](477.81) 

3590. Дунаєв Ю. К. Розробка способів деконтамінації інкубаційних яєць качок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна 
тварин та вет. санітарія" / Дунаєв Юрій Костянтинович ; Харків. держ. зоовет. акад., 
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[Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", Ін-т птахівництва Укр. 
акад. аграр. наук]. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-0648 А] УДК 614.48:637.4'659.7 

3591. Коваль І. В. Удосконалення ветеринарно-санітарної оцінки продуктів 
забою тварин, інвазованих фасціолами, дикроцеліями та ехінококами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Ко-
валь Ірина Вікторівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0815 А] УДК 614.31:637.5 

3592. Ковальчук Л. Й. Гігієнічна оцінка впливу берегоукріплювальних споруд 
на морське середовище та здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Ковальчук Ліна 
Йосипівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
[Одес. держ. мед. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1075 А] УДК 614.777 

3593. Кустов М. В. Розробка вогнегасного складу підвищеної ефективності на 
основі водних стабілізованих емульсій для гасіння пожеж класу "А" : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Кустов 
Максим Володимирович ; Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2009-6384 А] УДК 614.84 

3594. Маркович В. П. Епідеміологічні аспекти надзвичайних ситуацій при-
родного ґенезу (на моделі повеней в Закарпатській області України) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Марко-
вич Володимир Петрович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т епідеміології та 
інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0305 А] УДК 614.4(477.87) 

3595. Петрук С. О. Наукове обґрунтування санітарно-гігієнічних заходів при 
забрудненні місцевості продуктами горіння жовтого фосфору : (на прикл. аварії у 
Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-
гієна та проф. патологія" / Петрук Сергій Олександрович ; Держ. установа "Ін-т 
гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [НДІ пробл. військ. меди-
цини Збройних сил України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 150 пр. — [2010-0381 А] УДК 614.7(477.83) 

3596. Пруський А. В. Розробка газового пожежного сповіщувача з напівпро-
відниковим чутливим елементом спіралевидного типу для виявлення первинної 
стадії горіння целюлозовмісних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Пруський Андрій Віталійович ; 
Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(24 назви). — 100 пр. — [2009-6428 А] УДК 614.84 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

3597. Кучеренко Л. І. Розробка технології і стандартизація таблеткових лікар-
ських препаратів на основі похідних 1,2,4-триазолів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 
засобів" / Кучеренко Людмила Іванівна ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів 
і мед. продукції" Держ. інспекції з контролю якості лікар. засобів, [Запоріз. держ. 
мед. ун-т МОЗ України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Х., 
2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (63 назви). — 100 пр. — [2010-0265 А]
 УДК 615.014.2:615.22 
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3598. Чернов А. М. Інтенсифікація процесів одержання біологічно активних 
речовин та розробка гнучких технологічних систем їх виробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Чернов Андрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (49 назв). — 
100 пр. — [2010-0552 А] УДК 615.012:66.011 

На ступінь кандидата 

3599. Мосула Л. М. Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з 
бензтіазольним фрагментом у молекулах  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Мосула Люд-
мила Маркіянівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-0820 А] УДК 615.011.012 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  
Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

3600. Опришко В. І. Антиоксидантна модуляція фармакологічної активності 
анальгетичних та протисудомних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Опришко Валентина Іванівна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН 
України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України]. — К., 
2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—28 (54 назви). — 100 пр. — [2010-0366 А]
 УДК 615.212 

На ступінь кандидата 

3601. Борщевський Г. І. Розробка і стандартизація технології та методів кон-
тролю якості біотехнологічних препаратів на прикладах інтерферону альфа-2b та 
низькомолекулярного гепарину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів і мед. продукції" / 
Борщевський Геннадій Ілліч ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів", [Від-
крите АТ "Фармак"]. — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). 
— 100 пр. — [2009-6403 А] УДК 615.273.07 

3602. Бурлака Б. С. Розробка та дослідження композиційних лікарських 
засобів для зовнішнього застосування з бішофітом і димексидом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Бурлака Богдан Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-0060 А] УДК 615.326 

3603. Бутко Я. О. Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі з 
амікацином для лікування ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Бутко Ярослава Олександ-
рівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-6564 А] 

 УДК 615.454.12:615.33 
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3604. Гайдукова О. О. Розробка та дослідження комплексного гомеопатичного 
препарату для лікування синдрому хронічної втоми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук :  [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. спра-
ви" / Гайдукова Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 
[2010-0884 А] УДК 615.322 

3605. Гербіна Н. А. Обґрунтування складу та розробка технології супозиторіїв 
з діакамфом і сукцифенатом для лікування проктологічних захворювань : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків 
та орг. фармац. справи" / Гербіна Наталія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1056 А] УДК 615.454.2.012:616.147.17-007.64 

3606. Дьякова Л. Ю. Управління персоналом аптечних закладів відповідно до 
вимог належних практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Дьякова Лариса 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2010-0157 А] УДК 615.15:005.3 

3607. Калушка О. Б. Фармакогностичне дослідження пирію повзучого (Agro-
pyron repens (L.) Beauv.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Калушка Олена Богданівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2010-1073 А] УДК 615.322:582.542.11 

3608. Калюжная О. С. Розробка складу та технології супозиторіїв з пробіо-
тиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Тех-
нологія ліків та орг. фармац. справи" / Калюжная Ольга Сергіївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-0198 А] УДК 615.454.2.012 

3609. Костишин Л. П. Судово-хімічне дослідження кломіпраміну та меліпраміну : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія та фармакогнозія" / Костишин Любов Петрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0816 А] 

 УДК 615.214:340.67 
3610. Кривов'яз О. В. Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої 

дії на основі продуктів бджільництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Кривов'яз 
Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-0745 А] УДК 615.454.2:638.135 

3611. Кудіна О. В. Фармакологічне вивчення препарату "Ліпін" в якості 
гравідопротектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кудіна Олеся Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 
— 100 пр. — [2009-6383 А] УДК 615.25:618.3 

3612. Леницька О. Б. Пошук речовин з антиалергічною активністю в ряду 
похідних 3-(тетрагідробензо[В]тієно[2,3-D]піримідин-2-ІЛ)кумаринів та експеримен-
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тальне обґрунтування їх клінічного застосування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Леницька Олена 
Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Центр. н.-д. лаб.]. — 
Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0747 А]
 УДК 615.218 

3613. Мішнєва К. Д. Фармакогностичне дослідження братків садових, фіалки 
фармакопейної якості та створення субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармако-
гнозія" / Мішнєва Катерина Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 
держ. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — Запоріжжя, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-6416 А] 

 УДК 615.322:582.842.2 
3614. Музика Н. Я. Експериментальне обґрунтування клінічного застосування 

оригінального простатопротекторного засобу рослинного походження — супозито-
ріїв альтабору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Музика Наталія Ярославівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1191 А] УДК 615.322 

3615. Нефьодов О. О. Експериментальне дослідження спазмолітичних власти-
востей неопіоїдних анальгетиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Нефьодов Олександр Олександрович ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН 
України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України]. — К., 
2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-0704 А] УДК 615.217-092.9 

3616. Олійник Н. М. Обґрунтування маркетингових досліджень, промоції 
лікарських засобів, що використовуються в оториноларингології : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Олійник Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-1094 А] УДК 615.2:339.138 

3617. Опрошанська Т. В. Фармакогностичне вивчення рослин роду лопух та 
створення субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Опрошанська 
Тетяна Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. 
фармац. ун-т]. — Запоріжжя, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-6419 А] УДК 615.28:582.998.16 

3618. Северіна Г. І. Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна 
активність похідних 3-аміно- та 4-аміно-3-меркапто-1,2,4-триазолу та продуктів їх 
хімічних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Северіна Ганна Іванівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0771 А] УДК 615.213 

3619. Стадніченко О. В. Стандартизація методик якості та розробка технології 
ліпосомальних форм антрациклінових антибіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 
засобів" / Стадніченко Олександр Вікторович ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. 
засобів і мед. продукції". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2009-6303 А] УДК 615.33+615.277].07 
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3620. Ткач М. М. Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з 
бактеріофагом стафілококовим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ткач Максим Ми-
колайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2009-6558 А] УДК 615.281:615.454.1 

3621. Тліг Мабрук. Розробка складу, технології і біофармацевтичне вивчення 
лікарських засобів з натрію гіпохлоритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Тліг 
Мабрук ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0498 А] УДК 615.31.014 

3622. Трохимчук В. В. Науково-методичні підходи до оцінки та підвищення 
доступності лікарських засобів амбулаторним хворим : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Трохимчук В'ячеслав Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2010-1141 А] УДК 615.2:339.138 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

3623. Дикий Б. В. Теоретико-методичні аспекти застосування середніх холо-
дових навантажень в оздоровчому тренуванні осіб першого та другого зрілого віку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Дикий Богдан Володимирович ; Львів. держ. ун-т 
фіз. культури, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0145 А] УДК 615.832.9-053.85 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

3624. Фесенко В. С. Топографоанатомічне і клінічне обґрунтування підвищен-
ня ефективності та безпечності реґіонарного знеболювання : (клініко-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіо-
логія та інтенс. терапія" / Фесенко Володимир Сергійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (33 назви). — 
100 пр. — [2010-0522 А] УДК 616-089.5 

3625. Хобзей М. К. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи на-
дання первинної медико-санітарної допомоги : (на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Хобзей 
Микола Кузьмич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад.]. — К., 2010. — 31 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 23—26 (30 назв). — 100 пр. — [2010-0533 А] УДК 616-058 

На ступінь кандидата 

3626. Горбенко О. В. Обґрунтування системи профілактики небажаної вагітності в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 
медицина" / Горбенко Олександр Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
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мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Укр. ін-т стратег. 
дослідж. МОЗ України"]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 
100 пр. — [2010-1168 А] УДК 616-058:[612.63:616-084 

3627. Гуща С. Г. Патофізіологічні зміни водно-електролітного балансу при 
початкових порушеннях вуглеводного обміну та принципи їх корекції мінеральними 
водами в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гуща Сергій Геннадійович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, [Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології]. — 
Луганськ, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с.  11—14 (22 назви). — 100 пр. — [2010-0938 А]
 УДК 616-092.18 

3628. Данілко І. В. Метод та пристрій для підвищення вірогідності діагносту-
вання патологічних змін в організмі тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Данілко Інна 
Віталіївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6576 А] 

 УДК 616-071-71-092.9 
3629. Малиш Н. Г. Епідеміологічна характеристика внутрішньолікарняних ін-

фекцій у недоношених новонароджених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Малиш Ніна Григорівна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського". — К., 2010. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0299 А] УДК 616-053.32:616-022.36 

3630. Пошивак О. Б. Фармакологічна корекція похідними тіазолідину імунної 
системи при експериментальному імунодефіциті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Пошивак Олеся Богданів-
на ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології АМН України", 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0401 А] 

 УДК 616-008.64-092.19:615.31 
3631. Сігаєв Є. Б. Застосування мікрострумової терапії для відновлення тка-

нин при реконструктивних і пластичних операціях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Сігаєв Євгеній Борисович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти]. — Х., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — 
[2009-6235 А] УДК 616-018-089.843/.844-085 

3632. Соболєв Д. В. Оптимізація лікування гнійних ран шляхом застосування 
змінного електромагнітного поля та феропластів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Соболєв Дмитро Васильович ; 
Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України", 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Донецьк, 2010. — 22 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0720 А] 

 УДК 616-001.4-002.3-089 
3633. Чернишов В. І. Використання плазмозамінників на основі сорбітолу для 

ресусцитації хворих з травматичним шоком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Чернишов 
Валентин Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — К., 2010. 
— 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1150 А]
 УДК 616-001.36-085:615.382 
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3634. Шапошнікова Н. В. Клініко-параклінічна характеристика новонародже-
них з вродженою хламідійною інфекцією та їх катамнез : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шапошнікова Наталія 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-
ця, [ВДНЗУ "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1233 А] УДК 616-003.6-053.31 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

3635. Воробйов К. П. Функціональний стан організму при екзогенних інтокси-
каціях та порушеннях вегетативної регуляції під час гіпербаричної оксигенації за 
даними варіабельності ритму серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Воробйов Костянтин Петрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2010. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 27—34 (80 назв). — 100 пр. — [2010-0970 А] УДК 616.12-008.3-099 

3636. Калінкіна Н. В. Ушкодження серцево-судинної системи антрациклі-
нами: розробка критеріїв ранньої діагностики та методів фармакологічної корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Калінкіна Наталія Валеріївна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 
кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ 
України]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—36 (70 назв). — 150 пр. 
— [2010-0196 А] УДК 616.12-06-07-085 

3637. Кондратюк В. Є. Електрична негомогенність гіпертензивного серця: ме-
ханізми формування, діагностика та шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кондратюк Віталій Євгено-
вич ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-
жеска", [Держ. установа "Ін-т геронтології АМН України"]. — К., 2010. — 40 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 29—37 (67 назв). — 100 пр. — [2010-1077 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-07-08 
3638. Любарець Т. Ф. Закономірності формування хронічних мієлопроліфера-

тивних захворювань та мієлодиспластичного синдрому в опромінених осіб у віддале-
ному періоді після аварії на Чорнобильській АЕС: удосконалення діагностики та 
тактики лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" ; [спец.]14.01.31 "Гематологія і трансфузіологія" / 
Любарець Тетяна Федорівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. 
мед. наук України". — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—35 (47 назв). 
— 100 пр. — [2010-0291 А] УДК 616.155:616-006:612.014.48 

3639. Медвєдєв В. В. Артеріальна гіпертензія у віковому аспекті. Роль факторів 
ризику, сполучення з ішемічною хворобою серця: стабільною стенокардією напру-
ження, особливості клініки, діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Медвєдєв Володимир 
Веніамінович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т 
гастроентерології" АМН України, [Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—30 (45 назв). — 100 пр. — 
[2010-0313 А] УДК 616.12-008.331.1:616.12-009.72]-036-07-085 

3640. Сидорчук Л. П. Комплексне лікування хворих на артеріальну гіпер-
тензію з урахуванням поліморфізму генів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сидорчук Лариса Петрівна ; М-во охо-



   

 
115

рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Х., 2009. 
— 40, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 27—37 (88 назв). — 100 пр. — 
[2009-6433 А] УДК 616.12-008.331.1-08 

На ступінь кандидата 

3641. Береговий О. А. Особливості лікування і профілактики інфаркту міо-
карду в ранні строки після коронарного шунтування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Бе-
реговий Олександр Анатолійович ; Акад. мед. наук України, Нац. ін-т серц.-судин. 
хірургії ім. М. М. Амосова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-0927 А] УДК 616.127-005.8:616.132.2]-08 

3642. Бондаренко О. В. Ефективність застосування мелатоніну в складі ком-
бінованого лікування хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу ІІ стадії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бон-
даренко Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад., Держ. установа "Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України", [Держ. 
установа "Ін-т геронтології АМН України"]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 150 пр. — [2010-0050 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085.357-053.9 
3643. Гопцій О. В. Лептинемія, інсулінорезистентність та фактор некрозу пух-

лин-α у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Гопцій Олена 
Вікторівна ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-0107 А] УДК 616.12-008.331.1:613.25]-07 

3644. Кузик П. В. Фатальна тромбоемболія легеневої артерії: клініко-патоморфо-
логічна характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Кузик Петро Васильович ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0858 А] 

 УДК 616.131-005.6/.7-091.8 
3645. Мишанич Г. І. Зміни активності тромбоцитарного гемостазу та показни-

ків ліпідного спектру крові в динаміці лікування хворих на ішемічну хворобу серця у 
поєднанні з цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мишанич Галина Іванівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 23 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 120 пр. — [2010-0327 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.379-008.64]-08 
3646. Мізюк В. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування анти-

тромбоцитарних засобів та інгібіторів IF-каналів у комплексному лікуванні хворих 
на гострий коронарний синдром без підйому сегмента ST із супутньою серцевою 
недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мізюк Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0328 А] 

 УДК 616.12-009.72-071:615.22 
3647. Мороз Т. С. Ендотеліальна дисфункція у дітей з порушеннями серцевого 

ритму та провідності й шляхи її патогенетичної медикаментозної корекції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мороз 
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Тетяна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2009-6466 А] УДК 616.12-007.313-085-053.2 

3648. Найда І. Т. Гіпертрофія міокарда як маркер пошкодження при ішемічній 
хворобі серця та артеріальній гіпертензії: діагностика, нейрогуморальні чинники, 
вплив лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Найда Ілона Тарасівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. 
ун-т]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-0758 А] УДК 616.12-005.4+616.12-008.331]-073.7-085 

3649. Подкопаєв О. В. Інтенсивна терапія гематологічного стрес-синдрому у 
періопераційному періоді у кардіохірургічних хворих, оперованих в умовах штучного 
кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анес-
тезіологія та інтенс. терапія" / Подкопаєв Олександр Васильович ; М-во охорони 
здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Запоріз. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — Донецьк, 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). 
— 150 пр. — [2010-1103 А] УДК 616.12-089 

3650. Різник О. І. Зміни ендотеліальної функції і внутрішньосерцевої гемо-
динаміки у хворих похилого віку з післяінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з 
гіпертонічною хворобою та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Різник Ольга Іванівна ; 
Запоріз. держ. мед. ун-т, [Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Запо-
ріжжя, 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0424 A]
 УДК 616.12-005.4-008.331.1-07-085 

3651. Самаалі Хішем. Ендотеліальна дисфункція, ремоделювання артеріаль-
них судин, перфузія мозку та медикаментозна корекція у хворих на артеріальну 
гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Самаалі Хішем ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетров. держ. мед. акад., Держ. установа "Ін-т гастроентерології Акад. мед. 
наук України", [Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0434 A] 

 УДК 616.12-008.331.1-07-085 
3652. Сверстюк А. С. Математичне моделювання та методи обробки синхрон-

но зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов'язаних 
випадкових процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Сверстюк Андрій Степано-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пу-
люя]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1118 А]
 УДК 616.12-008.3-073 

3653. Сурова О. В. Екпресія генів ендогенної кардіопротекції при ішемії-репер-
фузії серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Сурова Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-0475 А] УДК 616.12-005.4:612.223 

3654. Хижняк О. М. Зміни вуглеводної частини поверхневих глікокон'югатів 
клітин крові при новоутвореннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Хижняк Олександр Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Дніпропетров. держ. 
мед. акад.]. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-6313 А] УДК 616.15-006:577.112.85 
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3655. Шалімова А. С. Механізми розвитку хронічної серцевої недостатності 
при хронічній хворобі нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шалімова Анна Сергіївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2010-0837 А] УДК 616.12-008.46:616.61-002.2]-07-085 

3656. Шпак Я. В. Діастолічна серцева недостатність: клініко-етіологічні та мор-
фо-функціональні особливості, роль імунної активації, ефективність терапії інгібіто-
рами ангіотензин-перетворюючого ферменту при довготривалому спостереженні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Шпак 
Ярослав Володимирович ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіо-
логії ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2009. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6360 А] 

 УДК 616.12-008.46-071-085 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  
пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

3657. Речкіна О. О. Туберкульоз у дітей в період епідемії: епідеміологія, кліні-
ка, патоморфоз, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Речкіна Олена Олександрівна ; Держ. установа "Нац. 
ун-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 
2010. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (42 назви). — 100 пр. — [2010-1110 А]
 УДК 616.24-002.5-085-053.2 

На ступінь кандидата 

3658. Гавріш О. В. Ендоскопічне хірургічне лікування хворих на одонтоген-
ний верхньощелепний синусит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Гавріш Олена Валеріївна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К.,  2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0971 А] 

 УДК 616.216.1-002:616.314]-072.1-089 
3659. Герасименко С. І. Початкові сенсоневральні порушення слуху при наяв-

ності судинних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Герасименко Сергій Іванович ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
АМН України". — К., 2010. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-0934 А] УДК 616.28-008.12 

3660. Гончаренко Н. І. Особливості діагностики периферичної гемодинаміки 
у дітей із патологією сполучної тканини, гепатобіліарної та бронхолегеневої систем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Гончаренко Наталія Іванівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінеко-
логії Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0732 А] УДК 616.2/.3-031.62-053.2:612.13]-073-08 

3661. Гутинська Л. В. Вплив антиретровірусної терапії на клінічний перебіг та 
результати лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Гутинська Люд-
мила Володимирівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 15 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6215 А] 

 УДК 616.24-002.5:[616.98:578.828ВІЛ]-07-085 
3662. Колішецька М. А. Роль порушень імунної системи та неспецифічної 

резистентності організму в патогенезі експериментального алергічного альвеоліту та 
їх фармакологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Колішецька Марта Андріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1038 А] 

 УДК 616.24-002-021.5-092:612.017 
3663. Льовкін О. А. Обґрунтування вибору та оцінка клінічної ефективності 

методів відновлення прохідності дихальних шляхів при критичних станах на до-
госпітальному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / Льовкін Олег Анатолійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Запоріз. мед. 
акад. післядиплом. освіти]. — Донецьк, 2010. — 19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2010-1083 А] УДК 616.2-089 

3664. Марусик У. І. Клініко-параклінічна характеристика бронхіальної астми у 
дітей шкільного віку та удосконалення базової терапії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Марусик Уляна Іванів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буковин. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2010-0689 А] УДК 616.248-085-053.2 

3665. Попенко Н. В. Вплив системної та інгаляційної кортикостероїдної тера-
пії на ремоделювання кісткової тканини у хворих на бронхіальну астму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / 
Попенко Наталія Валентинівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова МОЗ України]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-0395 А] УДК 616.248:616.71-007.23]-085 

3666. Сливка Я. І. Клініко-функціональне обґрунтування застосування спелео-
терапії та галоаерозольтерапії у хворих на бронхіальну астму із супутньою вегета-
тивною дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сливка Ярослава Іванівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Ужгород. 
нац. ун-т, Наук.-практ. об-ня "Реабілітація"]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-0456 A] УДК 616.248-035 

3667. Солодовник О. В. Екстраплевральна торакопластика поширеного тубер-
кульозу легень в умовах епідемії туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Солодовник Олександр Вікторо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Мед. ін-т Сум. держ. ун-ту]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6555 А] 

 УДК 616.24-002.5-036.22-089.844 
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616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

3668. Новіков В. М. Діагностика детермінованих порушень оклюзії та функ-
ціональних структур зубо-щелепної системи у хворих на фоні ревматоїдної патології та їх 
лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Новіков Вадим Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. 
держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2010. — 37 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (32 назви). — 100 пр. — [2010-1196 А] 

 УДК 616.314.25/.26-007 
3669. Удод О. А. Розробка та обґрунтування нових підходів до проведення 

реставрацій зубів та оцінки їх якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Удод Олександр Анатолійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 
(67 назв). — 100 пр. — [2010-0514 А] УДК 616.314-089.844 

На ступінь кандидата 

3670. Батухіна І. В. Зміни окиснювального метаболізму у патогенезі порушень 
органів травлення білих щурів при дії відпрацьованого автомобільного масла на тлі 
хронічної інтоксикації нітратом натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Батухіна Інна Вадимівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-0025 А] УДК 616.3-008.9-092.9 

3671. Башар Сулейман Шакер Дасугі. Розробка ортодонтичних мініімплан-
татів та якірної системи для апаратурно-хірургічного лікування пацієнтів з зубо-
щелепною патологією : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Башар Сулейман Шакер 
Дасугі ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Харків. нац. 
мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-6641 А] УДК 616.314-089.23-74 

3672. Бєлікова І. В. Наукове обґрунтування оптимізації функціонально-органі-
заційної моделі профілактики стоматологічних захворювань у дітей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.03 "Соц. медицина" / Бєлікова 
Інна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-0029 А] УДК 616.31-084-053.3/.5 

3673. Бондаренко Ю. В. Сучасні підходи до лікування механічної жовтяниці 
доброякісної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бондаренко Юрій Васильович ; М-во охорони здоров'я 
України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2010. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0930 А] 

 УДК 616.36-008.5-003.7-089 
3674. Булько М. П. Морфологічні особливості периферійних органів імунної 

системи при високій гострій тонко-кишковій непрохідності та її корекції в експери-
менті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Булько Микола Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-0848 А] УДК 616.341:616.428 
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3675. Волошин К. В. Функціональна диспепсія у дітей: критерії діагностики та 
диференційної діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Волошин Костянтин Вікторович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1004 А]
 УДК 616.33-002-053.2-079.4 

3676. Гаманенко Я. К. Хронічні ерозії шлунка: значення мелатоніну в діаг-
ностиці та лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Гаманенко Яна Костянтинівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., Держ. установа "Ін-т гастроентеро-
логії Акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 120 пр. — 
[2010-0629 А] УДК 616.33-002-07-085.243 

3677. Дзицюк Т. І. Вплив ремінералізуючого потенціалу ротової рідини на 
крайове прилягання реставрацій, виконаних з нанокомпозитних матеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Дзи-
цюк Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-1298 А] УДК 616.314-089.23 

3678. Краснов В. Ю. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору оклю-
зійної схеми для знімних зубних протезів при лікуванні пацієнтів з повною втратою 
зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Краснов Володимир Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-0673 А] УДК 616.314-089.23-76 

3679. Любенко Д. Л. Прогнозування, профілактика та лікування гострого після-
операційного панкреатиту після рентгенендоскопічних втручань : (клініко-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Любенко Дмитро Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1309 А] УДК 616.37-002-071-084-08 

3680. Мозгова О. М. Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування гер-
петичної інфекції порожнини рота у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мозгова Олена Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0333 А] 

 УДК 616.31-022:578.825]-053.2-08 
3681. Нецюк О. Г. Структурні зміни шлунка після хірургічного лікування хво-

рих на виразкову хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Нецюк Олег Григорович ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". 
— Тернопіль, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0349 А]
 УДК 616.33-002-039.38-089.8 

3682. Носарь Є. А. Функція статевої системи у дівчат-підлітків, які перенесли 
оперативне втручання з приводу гострого апендициту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Носарь 
Євгенія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т 
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охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України"]. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6665 А] 

 УДК 616.346.2-002-089-055.25 
3683. Остапенко Ю. В. Спеціальне лікування нерезектабельного раку дис-

тального відділу шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Остапенко Юрій Вікторович ; М-во охорони здоров'я 
України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 150 пр. — [2010-0907 А] УДК 616.33-006.6-08 

3684. Пальчиков А. В. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 
безметалових конструкцій для заміщення дефектів коронок зубів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пальчиков 
Анатолій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1312 А] УДК 616.314-089.23-037-084 

3685. Панчук О. Ю. Наукове обґрунтування моделі приватної стоматологічної 
клініки на засадах сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Панчук Олександр Юхимович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 120 пр. — [2010-0373 А]
 УДК 616.314-058 

3686. Подгаєцька О. Є. Механізми пошкодження тканин пародонта при гост-
рому стресі та їх корекція за допомогою інтервальних гіпоксичних тренувань : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Подгаєцька Ольга Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, 
[Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 120 пр. — [2010-0387 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085 
3687. Семенових П. С. Функціональні властивості моноцитів та активність 

урокінази у хворих на діабетичну нефропатію в динаміці лікування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Семено-
вих Поліна Станіславівна ; Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої 
АМН України"]. — Х., 2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—14 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-0445 A] УДК 616.379-008.64-085 

3688. Сидоренко Л. П. Порівняльна характеристика різних ортопедичних ме-
тодів лікування малих дефектів зубних рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сидоренко Лариса Петрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". 
— Івано-Франківськ, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-0773 А] УДК 616.314.2-089.23 

3689. Смірнов Л. Ю. Комплексне лікування нерезектабельних метастазів зло-
якісних пухлин у печінці із застосуванням мініінвазивних хірургічних втручань (радіо-
частотної абляції та електрохімічного лізису пухлини) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Смірнов Леонід Юрійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Запоріз. мед. 
акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-0459 A] УДК 616.36-006.6-084-089 

3690. Трофименко М. В. Ортодонтичне лікування пацієнтів віком 6—9 років з 
порушенням функцій ковтання та мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Трофименко Марина Вікторівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад.". — Полтава, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-1223 А] УДК 616.314-089.23-053.5 

3691. Ходатенко О. Г. Діагностика та лікування високо раозташованих вира-
зок задньої стінки кардіального відділу шлунка : (клініко-морфол. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хода-
тенко Олексій Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[ВДНЗ "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6314 А] УДК 616.33-002-07-089 

3692. Челях О. М. Клінічна оцінка якості поверхні реставраційних робіт у стома-
тології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Челях Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. 
— К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0546 А]
 УДК 616.314.1-089.843 

3693. Шадрін І. С. Тактичні та технічні особливості хірургічного лікування 
повторної перфорації пілородуоденальної виразки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шадрін Ілля Сергійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0996 А] 

 УДК 616.342-002.44-007.251-036.87-089 
3694. Шапринський Є. В. Лікування високої гострої непрохідності тонкої 

кишки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шапринський Євген Володимирович ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0564 А]
 УДК 616.34-007.272-089 

3695. Юрженко А. В. Біохімічні зміни в тканинах пародонта та ротовій рідині 
за умов генералізованого пародонтиту та лікування антиоксидантними препаратами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. 
біохімія" / Юрженко Анастасія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6680 А] УДК 616.314.17-008.1-085 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних органів,  
ендокринних органів 

На ступінь доктора 

3696. Стернюк Ю. М. Рак щитоподібної залози: особливості лімфогенного ме-
тастазування та оптимізація хірургічного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Стернюк Юрій Мар'янович ; 
М-во охорони здор'я України, Нац. ін-т раку, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького]. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (43 назви). — 100 пр. 
— [2010-1129 А] УДК 616.441-006.6-089.8 

На ступінь кандидата 

3697. Зуб С. Т. Токсиколого-гігієнічна оцінка впливу свинцю на фоні йододе-
фіциту і ефективність йодопрофілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Зуб Світлана Теодорівна ; 
Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-6584 А] 

 УДК 616.44-008.64-084:546.15 
3698. Тепла О. В. Особливості клінічного перебігу диференційованого раку 

щитоподібної залози у віддаленому післяопераційному періоді в осіб, опромінених 
внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Тепла Олена Валеріївна ; Держ. установа "Наук. 
центр радіац. медицини Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0779 А] 

 УДК 616.441-006-085-089-001.28 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

3699. Горбунцов В. В. Комплексна таргетна терапія маласезіозу шкіри  : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед.  наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хво-
роби" / Горбунцов Вячеслав Вячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — К., 2009. — 
40 с. : іл., табл.  — Бібліогр.: с. 30—36 (57 назв). — 100 пр. — [2009-6253 А] 

 УДК 616.5-022.7/.9:616.922]-02-07-08 
3700. Іщейкін К. Є. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії 

хворих на атопічний дерматит та екзему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Іщейкін Костянтин Євгено-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вищ. 
держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—36 (32 назви). — 100 пр. — [2009-6373 А] 

 УДК 616.5-001/-002+616.521]-071-08 

На ступінь кандидата 

3701. Знаменська М. А. Клініко-імунологічні особливості поверхневих герпе-
тичних кератитів : (діагностика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Знаменська Марія Андріївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
— К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0655 А]
 УДК 616.523:617.7]-07-085 

3702. Клягіна Н. П. Урахування змін церебральної гемодинаміки у хворих на 
вогнищеву алопецію при включенні до курсу лікування рефлексотерапії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хворо-
би" / Клягіна Наталія Петрівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології 
АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ Украї-
ни]. — Х., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0814 А]
 УДК 616.594.1-085+616.831-005 

3703. Паращук Б. М. Комплексна терапія хворих на екзему з урахуванням 
стану пероксидного окиснення ліпідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Паращук Богдан Миронович ; 
Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Х., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-0374 А] УДК 616.521-092-08 
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3704. Шуленіна О. В. Комплексне лікування хворих на атопічний дерматит з 
урахуванням нейро-вегетативних та метаболічних порушень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 
Шуленіна Олександра Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології 
АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М.Горького МОЗ України]. — Х., 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв).  — 100 пр. — [2010-1158 А] 

 УДК 616.5-002-008.9:616.8]-08 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  
та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

3705. Наконечний А. Й. Патогенетичні фактори ураження яєчка при різних 
формах його ретенції дітей та обґрунтування шляхів мінімізації їх впливу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Наконеч-
ний Андрій Йосифович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (39 назв). — 100 пр. — [2010-0905 А] 

 УДК 616.681-007-053.3/.5-07-08 

На ступінь кандидата 

3706. Горошко О. М. Лікувальні властивості ліпофлавону і корвітину при 
експериментальній гострій нирковій недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Горошко Олександра 
Мар'янівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Буковин. держ. мед. 
ун-т]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 
[2009-6575 А] УДК 616.61-008.64:615.22 

3707. Сапсай А. О. Вибір методу лікування жінок із стресовим нетриманням 
сечі без опущення тазових органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Сапсай Андрій Олександрович ; Держ. уста-
нова "Ін-т урології АМН України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0439 A] 

 УДК 616.62-008.22-08-055.2 
3708. Сидоренко Є. В. Фактори міжклітинної кооперації імунної системи та мож-

ливості імунокорекції у хворих на хронічний пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Сидоренко 
Євгенія Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. акад. О. О. Бо-
гомольця, [ДУ "Ін-т нефрології АМН України"]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0772 А] УДК 616.61-002.3:615.37 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи 

На ступінь кандидата 

3709. Безуглий А. А. Профілактика, діагностика та лікування ускладнень після 
відновлення сухожилків згиначів пальців кисті в "критичній зоні" : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопе-
дія" / Безуглий Артур Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії 
Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-0926 А] УДК 616.717.9:616.75]-071-085 
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3710. Гаврелюк С. В. Морфофункціональні особливості фізичного розвитку 
дітей періоду першого дитинства і їх зв'язок з деформацією хребтового стовпа : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Гаврелюк Світлана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2010. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0731 А] УДК 616.711-007.5-053.2 

3711. Герасименко В. В. Корекція порушень постави та сколіозів І—ІІ ступенів у 
дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. 
хірургія" / Герасименко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0807 А] 

 УДК 616.711-007.5-084-053.2 
3712. Горбатюк К. І. Диференційоване лікування травматичних внутрішньоче-

репних епідуральних крововиливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Горбатюк Костянтин Іванович ; Акад. 
мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2010-0111 А]
 УДК 616.714-001-005.1-089 

3713. Дзюба М. В. Хірургічне лікування переломів нижньої щелепи, ускладне-
них дефектом кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дзюба Михайло Володимирович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Полтава, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2010-1170 А] УДК 616.716.4-001.5-08 

3714. Жердєв І. І. Ендопротезування при переломах голівки променевої кістки та їх 
наслідках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-
матологія та ортопедія" / Жердєв Іван Іванович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го, НДІ травматології та ортопедії, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Донецьк, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0167 А]
 УДК 616.717.5-001.5-089.843 

3715. Золотоверх О. М. Діагностика та хірургічне лікування міжхребцевих 
гриж грудного відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.05 "Нейрохірургія" / Золотоверх Олександр Михайлович ; Акад. 
мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". 
— К., 2010. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 
120 пр. — [2010-1301 А] УДК 616.712-007.43-089 

3716. Мельохіна В. О. Клінічна ефективність та підбір біологічних антитуморнек-
ротичних препаратів хворим на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоар-
трит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Рев-
матологія" / Мельохіна Валерія Олександрівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
М-во охорони здоров'я України, [ДУ "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гуса-
ка АМН України"]. — Донецьк, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-1088 А] УДК 616.72-002.77-085.276 

3717. Олійник А. О. Ушкодження таза у жінок при пологах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Олійник Антон Олександрович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та 
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суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т 
МОЗ України]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 130 пр. 
— [2010-0359 А] УДК 616.718.19:618.5]-001-02 

3718. Осадчук Т. І. Корегувальні остеотомії в хірургічному лікуванні хворих 
на остеоартроз колінних суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Осадчук Тарас Іванович ; Держ. 
установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-6469 А] 

 УДК 616.728.3-002-089.844 
3719. Пономаренко С. О. Ультразвукова діагностика дегенеративних змін 

міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / 
Пономаренко Світлана Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти. — Х., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-0393 А] УДК 616.711-003.8-073.7 

3720. Спесивий І. І. Накістковий остеосинтез пластинами з біоінертним по-
криттям при переломах довгих кісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Спесивий Ігор Іванович ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ трав-
матології та ортопедії, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Донецьк, 2010. — 16 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0465 А] 

 УДК 616.717/.718-001.5-089.881 
3721. Тимошенко С. В. Хірургічне лікування нестабільних переломів дисталь-

ного метаепіфіза променевої кістки та їх наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Тимошенко 
Сергій Вікторович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук 
України". — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-0992 А] УДК 616.717.5-001.5-089-06 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

3722. Енглезі А. П. Комплексний вплив фізичних чинників сумісно з фармако-
логічними та біологічними засобами лікування на головний мозок при його вогни-
щевому травматичному пошкодженні : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Енглезі Андрій 
Павлович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромода-
нова АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (40 назв). — 150 пр. — [2010-0163 А]
 УДК 616.831-001-089 

3723. Пашковська Н. В. Діабетичні енцефалопатії: механізм розвитку, дифе-
ренційована діагностика, лікування та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Пашковська Наталія 
Вікторівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та 
наркології", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 25—31 
(47 назв). — 100 пр. — [2010-0864 А] УДК 616.831-06:616.379-008.649]-071-08 

На ступінь кандидата 

3724. Аль-Кашкіш І. І. Х. Діагностика і хірургічне лікування екстрамедуляр-
них пухлин вентральної та вентролатеральної локалізації : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Іяд Ісхак Халаф 
Аль-Кашкіш ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромо-
данова АМН України". — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (22 назви). — 120 пр. — [2010-0190 А] УДК 616.832-006-07-089.12 

3725. Гриненко Л. І. Клініко-прогностичне значення несприятливих факторів 
пре- і перинатального періодів в оцінці стану нервової системи у абітурієнтів нав-
чальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гриненко 
Людмила Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2009-6648 А] УДК 616.831-005-037-057.87 

3726. Звонарьов О. Г. Патологічна фіксація спинного мозку у дітей : (діагностика 
та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Ней-
рохірургія" / Звонарьов Олексій Георгійович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2010. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 120 пр. — [2010-1070 А] 

 УДК 616.832-07-08-053.2 
3727. Мілевська-Вовчук Л. С. Клініко-діагностичні особливості ураження нерво-

вої системи при хронічній алкогольній інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мілевська-Вовчук Любов 
Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-0329 А]
 УДК 616.83:616.89-008.441.3]-02-099-071 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі психічні стани 

На ступінь кандидата 

3728. Гурницький О. В. Психопатологічні та патопсихологічні особливості 
гіперкінетичних розладів у літей та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Гурницький Олександр Во-
лодимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти. — Х., 2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-0937 А] УДК 616.89-008.43-071-085-053.5/.66 

3729. Путятін Г. Г. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості 
формування госпіталізму у хворих на шизофренію та його соціо- і психотерапевтична 
корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Пси-
хіатрія" / Путятін Геннадій Геннадійович ; Держ. установа "Ін-т неврології, психіат-
рії та наркології" Акад. мед. наук України, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 
МОЗ України]. — Х., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-0766 А] УДК 616.895.8-082.4:615.851 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

3730. Джораєва С. К. Оптимізація умов культивування Chlamydia trachomatis 
та Chlamydophila рneumoniae на перещеплюваних лінійних культурах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 
Джораєва Світлана Карьягдиївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології 
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ім. І. І. Мечникова АМН України", [Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології 
АМН України"]. — Х., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. 
— [2010-1018 А] УДК 616.98:579.882 

3731. Роша Л. Г. Патоморфологія легень при ВІЛ-інфекції/СНІД : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / 
Роша Лариса Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, [Ін-т екол. патології людини, Ін-т сорбції та пробл. ендоекології 
НАН України]. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-0914 А] УДК 616.98:578.828ВІЛ:616.24 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

3732. Бабенко С. О. Хірургічне лікування гнійно-запальних захворювань верх-
ньої кінцівки з урахуванням синдрому системної запальної відповіді : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бабенко Сергій 
Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1285 А] УДК 617.57-002.36-089 

3733. Вододюк В. Ю. Використання полегшених композитних сітчастих ало-
трансплантатів у лікуванні хворих з післяопераційними вентральними грижами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Вододюк Володимир Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6570 А] 

 УДК 617.55-007.43-089.844 
3734. Мосаб С. Х. Амуді. Комплексна фізична реабілітація хворих після хірур-

гічного лікування остеоартрозу колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 
Мосаб С. Х. Амуді ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Харків. держ. акад. фіз. культу-
ри М-ва України у справах сім'ї, молоді та спорту]. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0336 А] 

 УДК 617.583-002:615.825 
3735. Паламарчук Ю. П. Хірургічна корекція вісцеро-абдомінальної диспро-

порції у новонароджених дітей з природженими дефектами передньої черевної 
стінки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Паламарчук Юрій Павлович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0759 А] 

 УДК 617.55-053.2 
3736. Чибісов О. Л. Показання, характер оперативних втручань у хворих на 

післяопераційні грижі передньої черевної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чибісов Олексій Леонідович ; 
Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України", 
[Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0836 А] УДК 617.55-007.43-089 
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617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

3737. Горбачова О. В. Особливості клінічного перебігу та лікування діабетич-
ної ретинопатії в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 
Горбачова Олена Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. 
терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 
Одеса, 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-1253 А]
 УДК 617.735-002:616.379-008.64]-036-085:614.876 

3738. Задорожний О. С. Діагностична значимість нового способу довгохви-
льової фундусграфії у хворих з субретинальними неоваскулярними мембранами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 
Задорожний Олег Сергійович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 
ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-1024 А] УДК 617.736-002.43-072 

3739. Канзюба І. А. Оптимізація методів прогнозування, діагностики та ліку-
вання хворих на тяжкі контузії очей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Канзюба Ірина Анатоліївна ; Держ. 
установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1262 А] УДК 617.7-001.31-07-08 

3740. Мойсеєнко Н. М. Оптимізація діагностики пошкоджень елементів зоро-
вого шляху при струсі і забої головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Мойсеєнко Наталія Ми-
колаївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
АМН України", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0903 А] 

 УДК 617.7-07:616.831-001.34 
3741. Попова У. Р. Значущість клінічних і цитологічних ознак в диференційній 

діагностиці меланоцитарних та епітеліальних новоутворень кон'юнктиви : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 
Попова Уляна Романівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 
ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-6351 А] УДК 617.711-006-071 

3742. Самі С. Ю. Альсаіді. Експериментально-клінічне обґрунтування корек-
ції процесів знешкодження активних форм кисню у кришталику при катарактоге-
незі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Оф-
тальмологія" / Самі С. Ю. Альсаіді ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0435 A] 

 УДК 617.741-004.1-08 
3743. Тімакова Ю. В. Вплив втрати зору в дорослому віці на самосвідомість 

особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Тімакова Юлія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. 
— [2010-0491 А] УДК 617.7-089:159.922 

3744. Цибульська Т. Є. Ефективність модифікованого способу лікування 
амбліопії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Цибульська Таміла Євгенівна ; Держ. установа 
"Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Запоріз. мед. 
акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2009. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6399 А] УДК 617.751.6-085-053.2 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

3745. Геник Н. І. Роль хламідійно-вірусної інфекції в патогенезі акушерських і 
перинатальних ускладнень та шляхи їх зниження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Геник Наталія 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 
2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (26 назв). — 100 пр. — [2010-1007 А]
 УДК 618.2:[616.98:579.882] 

3746. Жильчук В. Є. Індивідуалізація протипухлинної терапії хворих на рак 
молочної залози: молекулярні аспекти та клінічна ефективність : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Жильчук 
Віктор Євгенович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького, [Рівнен. обл. онкол. диспансер МОЗ України]. — К., 2009. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (42 назви). — 100 пр. — [2009-6525 А] 

 УДК 618.19-006-085 
3747. Похилько В. І. Асфіксія у новонароджених: патогенез, діагностика та 

лікування : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Похилько Валерій Іванович ; ДУ "Ін-т пе-
діатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України", [ВДНЗ України "Укр. мед. 
стоматол. акад."]. — К., 2010. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (26 назв). — 100 пр. 
— [2010-0400 А] УДК 618.43-001.8-092-08 

На ступінь кандидата 

3748. Горбасенко Н. В. Бактеріологічна характеристика рецидивуючих канди-
дозних вульвовагінітів у структурі інфекцій, що передаються статевим шляхом. 
Оптимізація лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Горбасенко Наталія Володимирівна ; 
Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Х., 2010. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0110 А] УДК 618.16-002-022.7-08 

3749. Качайло І. А. Прогностичні критерії оцінки стану жінок перименопау-
зального віку і ведення їх при патології ендометрія : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Качайло 
Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 
2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0743 А]
 УДК 618.14-002-071 

3750. Козир Н. Є. Корекція клімактеричних порушень у жінок з доброякісною 
патологією молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Козир Надія Євгенівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1037 А] 

 УДК 618.19-006.03:618.173]-08 
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3751. Конар Р. С. Діагностична цінність СА 15.3 в оцінці ефективності ліку-
вання та прогнозування протікання раку молочної залози : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Конар Римма Сергіїв-
на ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Ужгород. 
нац. ун-т]. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-1040 А] УДК 618.19-006-036-071-085 

3752. Костюк В. М. Патоморфологія периферійного цитотрофобласта плацен-
ти при залізодефіцитній анемії вагітних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.03.02 "Патол. анатомія" / Костюк Віктор Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-
Франків. нац. мед. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-0856 А] УДК [618.3:616.155.194]-06-091.8 

3753. Кузєва Н. Г. Диференційований підхід до лікування передпухлинної 
патології шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кузєва Наталя Георгіївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0250 А] УДК 618.146-006-02-085 

3754. Лигирда О. Ф. Застосування системно-селективної поліхіміотерапії з 
хіміомодифікатором (кальцію глюконат) в лікуванні хворих на місцево поширений 
рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Лигирда Ольга Федорівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. ін-т раку. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-0679 А] УДК 618.19-006.6-085.277 

3755. Марценюк О. П. Фолат-залежні процеси у плаценті людини: роль 
фолієвої кислоти, гомоцистеїну та поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредук-
тази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Марценюк Ольга Петрівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, 
[Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України та Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — 
[2010-1087 А] УДК 618.56+547.436 

3756. Мілєвський О. В. Прогнозування, профілактика і лікування ускладнень 
вагітності та пологів у жінок з трубно-перитонеальною безплідністю в анамнезі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерст-
во та гінекологія" / Мілєвський Олександр Валерійович ; Держ. установа "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1091 А] 

 УДК 618.3/.5-084-08:618.177-071.1 
3757. Неєлова О. В. Стан фето-плацентарного комплексу та перинатальні на-

слідки вагітності у жінок зі спадковими порушеннями сполучної тканини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Неєлова Оксана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. 
— К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-6664 А]
 УДК 618.3-06-084 

3758. Петрова О. В. Особливості раку молочної залози в різних етнічних гру-
пах населення Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Петрова Оксана Віталіївна ; М-во охорони здоров'я 
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України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 110 пр. 
— [2010-0909 А] УДК 618.19-006-07(477.75) 

3759. Подгайна М. В. Наукове обґрунтування підходів до фармацевтичного 
забезпечення онкологічних хворих гінекологічного профілю в умовах медичного 
страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Подгайна Марина 
Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-1205 А] 

 УДК 618-006:615.277 
3760. Соболєва С. І. Тактика ведення жінок із порушеннями менструальної 

функції при патологічному становленні пубертатного періоду : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Соболєва Світлана Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-0461 А] УДК 618.173 

3761. Стаселович Л. Ю. Роль деяких імунологічних та гуморальних факторів 
у прогнозуванні переношування вагітності та її профілактика : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Стаселович Лариса Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 
— Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2009-6701 А] УДК 618.29-07-084 

3762. Шахазізян А. Л. Синдром рефрактерних яєчників, прогнозування, ди-
ференційна діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шахазізян Аліна Левівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0958 А] 

 УДК 618.11-008.65-037-079.4-08 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

3763. Соловйов В. М. Адаптація зовнішніх характеристик гідротрансформа-
тора з доцентровою турбіною до вимог транспортного засобу шляхом зміни лопатки 
колеса реактора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Соловйов Володимир 
Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 120 пр. — [2009-6677 А] УДК 62-585.2 

3764. Тарасенко Т. В. Гідроприводні кавітаційні генератори коливань тиску 
для очищення елементів гідравлічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Тарасенко Тарас Валерійо-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-6619 А] 

 УДК 62-82:532.528 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. 
Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь кандидата 

3765. Волохін В. В. Метод та пристрій контролю ожеледно-паморозевих утво-
рень для підвищення експлуатаційних характеристик ліній електропередавання : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і 
методи контролю та визначення складу речовин" / Волохін Віталій Васильович ; 
Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0624 А] УДК 620.179 

3766. Голік М. А. Технологія виробництва та застосування оливорозчинного 
інгібітору корозії на основі похідних карбаміду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 
матеріалів" / Голік Максим Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Укр. 
держ. НДІ нафтоперероб. пром-сті (УкрНДІНП) "МАСМА"]. — Львів, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6252 А] 

 УДК 620.197 
3767. Лужецький В. С. Оцінка міцності та довговічності тривало експлуатова-

них труб нафтогазопроводів з урахуванням дії корозійно-агресивних середовищ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 
деформів. твердого тіла" / Лужецький Василь Степанович ; НАН України, Фіз.-мех. 
ін-т ім. Г. В. Карпенка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2010. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1082 А] 

 УДК 620.191.33 
3768. Пахолюк О. В. Зносостійкість оздоблених льоновмісних платтяно-со-

рочкових тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Пахолюк Олена Василівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — 
Луцьк, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-1100 А] УДК 620.2:677.027 

3769. Примак А. І. Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з се-
зонними підземними акумуляторами теплоти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / 
Примак Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — К., 2009. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6293 А] УДК 620.92 

3770. Тітова Н. В. Засоби контролю електромагнітних параметрів циліндрич-
них виробів на основі диференційного контактного методу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин" / Тітова Наталія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Луганськ, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0492 А] 

 УДК 620.179.14 
3771. Ткачук В. В. Товарознавча оцінка біодизельного палива на основі ріпа-

кової олії та ізопропілового спирту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Ткачук Валентина Віталіївна ; Луц. 
нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1137 А] УДК 620.2:62-63 

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 

3772. Крантовська О. М. Міцність, тріщиностійкість та деформативність при-
опорних ділянок нерозрізних залізобетонних балок : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Крантовська Олена Миколаївна ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2009. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6341 А] 

 УДК 621.012.54.044 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика та атомна 
промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

3773. Алі Хасан Могаддам. Моделювання утримання палива всередині кон-
тейнмента під час тяжких аварій на АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Алі Хасан Мо-
гаддам ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 17 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6561 А] 

 УДК 621.039.588 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  
та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

3774. Пугачова Т. М. Удосконалення методів підвищення довговічності та 
шляхи реновації парової турбіни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Пугачова Тетяна Мико-
лаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2009. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6673 А] 

 УДК 621.165:539.4 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

3775. Усов В. В. Автоматизований контроль параметрів крокових електромеха-
нічних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Усов 
Віктор Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0519 А] УДК 621.3.08 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  
та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне  
застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

3776. Безпрозванних Г. В. Моніторинг старіння багатожильних кабелів АЕС: 
теоретичні основи і методи сканування ізоляції електричним полем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електрич. та 
магніт. полів" / Безпрозванних Ганна Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Х., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (43 назви). — 100 пр. — 
[2009-6484 А] УДК 621.315.21 

3777. Борисенко А. В. Математичні моделі процесів функціонування та роз-
витку теплової енергетики України в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-
ди" / Борисенко Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 
(23 назви). — 100 пр. — [2009-6444 А] УДК 621.311:33.012.23](477) 

3778. Борисенко А. М. Теорія і практика комп'ютеризованих інформаційно-
вимірювальних систем для управління та діагностики дизель-генераторів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи 
та компоненти" / Борисенко Анатолій Миколайович ; НАН України, Ін-т 
електродинаміки, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 31 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 25—28 (38 назв). — 100 пр. — [2010-1048 А] УДК 621.313:004.4 

3779. Когут І. Т. Елементи мікросистем на базовому матричному кристалі зі 
структурою "кремній-на-ізоляторі" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Когут Ігор Тимофійович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (70 назв). — 100 пр. — [2010-1076 А]
 УДК 621.315.592 

3780. Федюшко Ю. М. Науково-технічні основи імпульсних рефлектометрич-
них систем дослідження діелектричної спектроскопії біологічних об'єктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прила-
ди і системи" / Федюшко Юрій Михайлович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Х., 2010. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 35—37 (21 назва). — 100 пр. — [2010-1144 А] УДК 621.317 

3781. Шараєвський І. Г. Розпізнавання передаварійних теплогідравлічних 
процесів у водоохолоджуваних ядерних енергетичних реакторах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоуста-
новки" / Шараєвський Ігор Георгійович ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки атом. 
електростанцій. — К., 2010. — 48 с. : іл. — Бібліогр.: с. 44—46 (40 назв). — 150 пр. 
— [2010-0565 А] УДК 621.311.25:532.529 

На ступінь кандидата 

3782. Антонов М. Л. Асинхронний електропривод зі спрощеним дволанковим 
безпосереднім перетворювачем частоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Антонов 
Микола Леонідович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Одеса,  
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1003 А] 

 УДК 621.313.33 
3783. Галочкіна О. О. Вплив непараболічності енергетичного спектру носіїв 

на кінетичні коефіцієнти p-CdSe та p-CulnSe2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / 
Галочкіна Олена Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-1006 А]
 УДК 621.315.592 

3784. Дворник О. В. Ізоенергетичні поверхні та фундаментальні зонні пара-
метри сполук АІІ

3В
V

2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дворник Ольга Василівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. — [2010-1063 А] УДК 621.315.592 

3785. Кірічков А. В. Удосконалена теплова модель температурного захисту 
вибухобезпечного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і 
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апарати" / Кірічков Анатолій Васильович ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Ми-
хайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2009-6502 А] УДК 621.313.333 

3786. Колесник В. Ю. Електромагнітно сумісні з мережою перетворювачі для 
систем пуску асинхронних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Колес-
ник Віктор Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. 
— 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6220 А] УДК 621.314 

3787. Найденко О. В. Керування асинхронним електроприводом механізму 
обертання з підвішеним вантажем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Найденко Олена 
Валеріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-6417 А] УДК 621.313.333-83 

3788. Новачук Л. В. Шляхи підвищення ефективності енергозбереження з ви-
користанням когнітивного моделювання : автореф. кваліфікац. роботи на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук НАУ / Новачук Лілія Віталіївна ; Нац. авіац. ун-т, 
Аерокосм. ін-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 50 пр. — 
[2010-1268 А] УДК 621.316(477.51) 

3789. Рябець О. М. Технологія одержання великогабаритних кремнієвих заго-
тівок для оптико-електронних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во електрон. техніки" / Ря-
бець Олексій Миколайович ; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр., 
[Казен. п-во "Запоріз. титано-магнієв. комбінат"]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-6675 А] 

 УДК 621.315.592 
3790. Ферчук К. В. Методи та засоби покращення параметрів низькочастотно-

го каналу вихрострумового товщиноміра сталевих листових конструкцій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.05 "Прилади та методи 
вимірювання електрич. та магніт. величин" / Ферчук Костянтин Валерійович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-6703 А] УДК 621.317 

3791. Шутенко О. В. Удосконалення діагностики силових високовольтних 
трансформаторів на основі аналізу закономірностей тривалого старіння масел : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних 
електрич. та магніт. полів" / Шутенко Олег Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 
100 пр. — [2010-0797 А] УДК 621.314 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

3792. Лазоренко О. В. Сучасний аналіз та обробка надширокосмугових проце-
сів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Ра-
діофізика" / Лазоренко Олег Валерійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 
(39 назв). — 100 пр. — [2009-6507 А] УДК 621.372:550.388 

На ступінь кандидата 

3793. Маслій В. В. Розвиток методів аналізу та практики побудови цифрових 
систем передачі інформації для відомчих мереж зв'язку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 
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Маслій Віталій Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0751 А] 

 УДК 621.377.62 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

3794. Дячок Д. Т. Конструктивно-технологічні методи підвищення електро-
провідності мікроконтактних з'єднань інтегральних схем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Дячок 
Дмитро Трохимович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. н.-д. радіотехн. 
ін-т, Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Чернівці, 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0162 А] УДК 621.382 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

3795. Стрелковська І. В. Теорія та методи сплайн-апроксимації в теле-
комунікаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Стрелковська Ірина 
Вікторівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (40 назв). — 120 пр. — [2010-1130 А] УДК 621.39 

На ступінь кандидата 

3796. Воловик А. Ю. Методи та пристрої обробки радіосигналів інваріантні до 
порушень працездатності авіаційної системи посадки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби 
телекомунікацій" / Воловик Андрій Юрійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Вінниц. нац. 
техн. ун-т]. — Хмельницький, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-0084 А] УДК 621.39:629.7.051.8 

621.395 Телефонія 

На ступінь кандидата 

3797. Баховський П. Ф. Методи забезпечення якості сервісу при впровадженні 
віртуальних технічних функцій в мобільних телекомунікаційних мережах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. 
системи та мережі" / Баховський Петро Федорович ; М-во трансп. та зв'язку України, 
Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Держ. п-во "Укр. н.-д. ін-т зв'язку"]. — Х., 2009. — 
21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-6361 А] 

 УДК 621.395.721.5 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

3798. Васильченко А. О. Методи підвищення завадозахищеності систем аку-
стичного зондування атмосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Васильченко Андрій Олександро-
вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1050 А] УДК 621.396.962.2 
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3799. Гордієнко С. Б. Удосконалення методики оцінки показників якості ме-
реж нового покоління на основі інформаційно-ентропійного методу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи 
і мережі" / Гордієнко Сергій Борисович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. 
— К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0638 А]
 УДК 621.396.662.072.078 

3800. Євсюк М. М. Аналіз і синтез надширокосмугових сигналів із заданими 
кореляційними функціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Євсюк Микола 
Миколайович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. п-во "Укр. НДІ зв'язку". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0164 А]
 УДК 621.396.96 

3801. Сидоров Я. Г. Розвиток методів проектування реконфігурованих антен : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та 
пристрої мікрохвил. техніки" / Сидоров Ярослав Геннадійович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-0869 А] УДК 621.396.67 

3803. Чесановський І. І. Метод обробки імпульсних радіолокаційних сигналів 
з урахуванням їх внутрішньої фазочастотної нестабільності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 
Чесановський Іван Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. акад. держ. прикордон. 
служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба України]. — 
Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-0553 А] УДК 621.396.96 

621.5 Пневмоенергетика, машини та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь доктора 

3805. Симоненко Ю. М. Науково-технологічні основи підвищення ефектив-
ності кріогенної сепарації рідкісних газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. і компресор. техніка, системи конди-
ціонування" / Симоненко Юрій Михайлович ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (49 назв). — 100 пр. — [2010-1125 А]
 УДК 621.59 

621.6 Пристрої, обладнання та апаратура для транспортування, 
зберігання та розподілення рідин та газів 

На ступінь кандидата 

3806. Перекрест А. Л. Електромеханічна система активного регулювання па-
раметрів насосних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Перекрест Андрій 
Леонідович ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кре-
менчук (Полтав. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
120 пр. — [2009-6423 А] УДК 621.65.052:681.527.3 

3807. Тацакович Н. Л. Удосконалення методу технічної діагностики нафто-
газопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Тацакович Назарій Лю-
бомирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. 
— 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0778 А] 

 УДК 621.64 
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621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

3810. Лебедєв В. О. Підвищення ефективностві зварювального обладнання на 
основі дослідження імпульсних дій в системі подачі електродного дроту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та 
спорідн. процеси і технології" / Лебедєв Володимир Олександрович ; НАН України, 
Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—31 (42 назви). — 180 пр. — [2010-0979 А] УДК 621.791.75 

На ступінь кандидата 

3811. Мудхі Собхі Яхья. Формування триботехнічних властивостей сталевих 
виробів дискретною модифікацією поверхневого шару : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / 
Мудхі Собхі Яхья ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6391 А] УДК 621.793/.795 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

3813. Шевченко О. Б. Розробка комбінованої протикорозійної присадки для 
спиртово-вуглеводневих палив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Шев-
ченко Олена Борисівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Укр. держ. хім.-технол. ун-т]. 
— Львів, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — 
[2009-6359 А] УДК 621.89.099:665.7 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

3814. Науменко Ю. В. Наукові основи удосконалення робочих процесів бара-
банних млинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Науменко Юрій 
Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв). — 100 пр. — [2009-6539 А] УДК 621.926.5 

На ступінь кандидата 

3815. Боровков С. О. Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сиро-
вини із застосуванням вібраційного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. 
вир-в" / Боровков Сергій Олександрович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 110 пр. — [2010-0727 А] УДК 621.9.048:664.8 

3816. Вовк В. В. Геометричне забезпечення сапр різальної частини сферичних 
кінцевих фрез : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Вовк Вячеслав Воло-
димирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0883 А] 

 УДК 621.914.2 
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3817. Гордієнко О. В. Розробка та дослідження обладнання для водорізання 
харчових продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Гордієнко 
Олександр Володимирович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Ту-
ган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 
110 пр. — [2010-0733 А] УДК 621.937:641/642 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  
родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

3818. Медведєва О. О. Управління виробничою потужністю глибоких за-
лізорудних кар'єрів на основі формування їх робочої зони : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. 
копалин" / Медведєва Ольга Олексіївна ; Нац. гірн. ун-т, [Ін-т геотехн. механіки 
ім. М. С. Полякова НАН України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2010-0692 А] УДК 622.271.3:622.341 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення та освітлення 
рудників. Шахтний дренаж (водовідлив). Осушування.  

Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

3819. Торопчин О. С. Вдосконалення методу керування провітрюванням вий-
мальних дільниць метанонасичених шахт комплексуванням схем провітрювання та 
параметрів дегазації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Торопчин Олег Серафимович ; НАН України, Ін-т 
геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0830 А] УДК 622.454:622.8 

3820. Фик М. І. Зменшення енерговитрат газотранспортних систем з ураху-
ванням сезонних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Фик Михайло Ілліч ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0781 А] УДК 622.691 

624 Будівництво інженерних споруд і будівельні конструкції загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

3821. Гірський О. В. Оцінювання технічного стану залізобетонних кріплень 
укосів грунтових гребель в процесі експлуатації та методи його відновлення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Гірський Олексій Володимирович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 
архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Одеса, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — [2010-1058 А] УДК 624.012.3 

3822. Гловач Л. В. Прямі та обернені задачі механіки згинання бурильних ко-
лон у глибоких криволінійних свердловинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Гловач Людмила Володи-
мирівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-0849 А] УДК 624.04:539.3 

3823. Карп'юк Ф. Р. Міцність, тріщиностійкість та деформативність приопор-
них ділянок попередньо напружених таврових залізобетонних елементів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Карп'юк Федір Романович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — 
Одеса, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-0201 А] УДК 624.012.45.044 

3824. Клюка О. М. Розрахунок міцності нормальних перерізів залізобетонних 
елементів при згині з крученням на основі нелінійної деформаційної моделі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Клюка Олена Миколаївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка, [Кременчуц. держ. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Полтава, 
2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 120 пр. — [2010-0813 А]
 УДК 624.012.45:539.4 

3825. Римар Я. В. Міцність та деформативність залізобетонних балок, під-
силених під навантаженням нарощуванням арматури : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-
ди" / Римар Ярослав Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0421 A] 

 УДК 624.012 
3826. Чапюк О. С. Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного 

профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Чапюк Олександр Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-0545 А] УДК 624.012.44 

3827. Чернєва О. С. Напружено-деформований стан та міцність кам'яних кон-
струкцій при зрізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Чернєва Олена Станісла-
вівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0550 А] УДК 624.012.2 

3828. Яковенко І. А. Розрахунок ширини розкриття тріщин позацентрово 
стиснутих залізобетонних конструкцій, підсилених при реконструкції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Яковенко Ігор Анатолійович ; Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. 
ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського", [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0799 А] 

 УДК 624.012.45 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

3829. Крисан В. І. Дослідження напружено-деформованого стану ґрунтового 
масиву ,армованого ґрунтоцементиними елементами, що виготовлені по струминно-
змішувальній методиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.02 "Основи та фундаменти" / Крисан Володимир Іванович ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (10 назв). — 130 пр. — [2010-0746 А] УДК 624.131.53:624.15 
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624.9 Будівництво наземних споруд (за винятком мостів).  
Наземні комплексні споруди 

На ступінь доктора 

3830. Банніков Д. О. Теорія формоутворення вертикальних сталевих ємнісних 
конструкцій для сипучих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Банніков Дмитро 
Олегович ; Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт., [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна М-ва трансп. та зв'язку України]. — Макіївка (Донец. обл.), 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (49 назв). — 100 пр. — [2010-1286 А]
 УДК 624.954 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  
Будівництво автомобільних доріг 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

3831. Харлан В. І. Вибір раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів 
на ділянках міжнародних транспортних коридорів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Харлан Володимир 
Іванович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0529 А] УДК 625.113:656.222.1 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

3832. Єфремов С. В. Довговічність асфальтобетону в умовах дії агресивних се-
редовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Єфремов Сергій Всеволодович ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0652 А] УДК 625.852 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід і каналізація. 
Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

3833. Коваленко Л. Р. Електромагнітні технології та системи обробки біо-
об'єктів рослинництва у захищеному ґрунті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Коваленко Лю-
бов Рафаїлівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Таврійс. 
держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2010. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1033 А] 

 УДК 628.16:621.318.3]:631.544 
3834. Луньова О. В. Визначення параметрів безпечної утилізації твердих по-

бутових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Луньова Оксана Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0290 А] УДК 628.477 
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3835. Михайловська М. В. Знешкодження екологічно небезпечних рідких 
відходів коксохімічних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Михайловська Марина Вікторівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0755 А] УДК 628.477:66.092.89 

3836. Штонда Ю. І. Інтенсифікація роботи споруд з очистки міських стічних 
вод з великим коливанням сезонної продуктивності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Штонда 
Юрій Іванович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0583 А] УДК 628.35 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

3837. Антощенков Р. В. Підвищення ефективності експлуатації комбінованих 
ґрунтообробно-посівних агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Антощенков 
Роман Вікторович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1044 А]
 УДК 629.3.016:631.31 

3838. Бондаренко А. І. Удосконалення процесів модуляції тиску в пневматич-
ному гальмівному приводі автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Бондаренко Анатолій 
Ігорович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 
— Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-0929 А] УДК 629.33.02-592.5 

3839. Глінчук В. М. Вибір та обґрунтування типу та складу причіпних ланок 
триланкових автопоїздів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Глінчук Валерій Миколайович ; Нац. 
транспорт. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Рівне, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0100 А] 

 УДК 629.332.014.5 
3840. Горбік Ю. В. Методи системного розрахунково-аналітичного та стендо-

вого діагностування легкових автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Горбік 
Юрій Васильович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0935 А] УДК 629.33.083 

3841. Ярошевич Т. С. Динаміка розбігу вібраційних машин для об'ємної об-
робки з дебалансними збудниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Ярошевич Тетяна 
Серафимівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-0880 А] 

 УДК 629.3.015.5 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

3842. Носков В. І. Створення тягового електроприводу моторвагонних поїздів 
на базі сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Носков Валентин Іванович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Відкрите АТ "Укр. НДІ силової електроніки 
"Перетворювач"]. — Х., 2009. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 (50 назв). — 100 пр. 
— [2009-6666 А] УДК 629.424.2.083 

На ступінь кандидата 

3843. Будніков В. М. Гібридна система електроживлення з інерційним нако-
пичувачем енергії для спеціалізованих видів транспорту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Будніков Всеволод Миколайович ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла 
Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (16 назв). — 120 пр. — [2010-1248 А] УДК 629.423.1-83 

3844. Іщенко В. М. Підвищення ефективності функціонування рефрижератор-
ного рухомого складу залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Іщенко Вадим 
Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Держ. екон.-технол. ун-т трансп. М-ва 
трансп. та зв'язку України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1072 А] УДК 629.463.125 

3845. Павшенко А. В. Удосконалення методів проектування конструкції стру-
мознімальних пристроїв моторвагонного рухомого складу підвищеної швидкості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий 
склад залізниць та тяга поїздів" / Павшенко Андрій Васильович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-1097 А]
 УДК 629.423.33 

3846. Приймук С. М. Історія становлення та функціонування Південних за-
лізниць (1868—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Приймук Сергій Михайлович ; М-во трансп. 
та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0405 А] 

 УДК 629.4.01(477.7)"1868/1917" 
3847. Федченко І. І. Удосконалення технології виготовлення коліс суцільнока-

таних рухомого складу хромофосфатуванням : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 
Федченко Ірина Іванівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-1226 А] УДК 629.4.027 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

3848. Леонов В. В. Гідродинаміка гасителів енергії суднових систем гідроприводу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Екс-
плуатація та ремонт засобів трансп." / Леонов Вячеслав Вікторович ; Одес. нац. мор. 
ун-т. — Одеса, 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0272 А]
 УДК 629.5.03 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

3849. Дубровський С. С. Визначення термоциклічної довговічності деталей 
газотурбінних двигунів із жароміцних матеріалів з урахуванням експлуатаційних на-
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вантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Дви-
гуни та енерг. установки" / Дубровський Сергій Станіславович ; Нац. авіац. ун-т. — 
К.,  2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0154 А] 

 УДК 629.7.03 
3850. Лейва Каналес Максимо Ремигио. Діагностика технічного стану піло-

тажно-навігаційного обладнання в динамічному режимі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Лейва Каналес Максимо Ремигио ; Нац. авіац. ун-т. — К.,  2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0898 А] УДК 629.735.083.05 

3851. Чигрин Р. М. Методика визначення аеродинамічних характеристик дис-
коподібного крила з кінцевими аеродинамічними поверхнями в широкому діапазоні 
зміни кута атаки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" / Чигрин Роман Мико-
лайович ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. ун-т Повітр. сил М-ва оборони України]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-0554 А] 

 УДК 629.735.45 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

3852. Гірс О. А. Стиглість деревостанів та наукові основи прогнозу викори-
стання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування 
та ліс. таксація" / Гірс Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (29 назв). 
— 100 пр. — [2009-6521 А] УДК 630*5 

На ступінь кандидата 

3853. Лісовий М. М. Особливості відтворення генотипів декоративних форм бука 
лісового :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. 
культури та фітомеліорація" / Лісовий Микола Миколайович ; Нац. лісотехн. ун-т 
України. — Львів, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-0980 А] УДК 630*23:582.632.2 

3854. Ошуркевич О. Є. Стокорегулювальний вплив лісів на водозборах малих річок 
Бескид : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.03 "Лісознав. і 
лісівництво" / Ошуркевич Оксана Євгенівна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1095 А]
 УДК 630*1:556.161 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

3855. Агарков А. О. Інформаційно-консультаційне забезпечення в системі уп-
равління сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Агарков Антон 
Олександрович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0001 А] УДК 631.152 

3856. Болотова Т. М. Економічне обґрунтування впровадження елементів точних 
технологій рослинництва у систему управління сільськогосподарським підприємством : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Болотова Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-
кучаєва. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-0048 А] УДК 631.16:635 

3857. Бортник В. А. Формування та ефективність використання кадрового по-
тенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бортник Валентина 
Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Уман. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-0053 А] УДК 631.1:331.108 

3858. Брусенко М. А. Стратегічне планування розвитку аграрного виробниц-
тва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Брусенко Микола Анатолійович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2010-0056 А] УДК 631.153:005.52 

3859. Бурдейна Н. М. Формування цінового механізму аграрних підприємств в 
умовах конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бурдейна Надія Миколаївна ; Півд. філ. 
Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т", 
[Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Сімферополь, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0059 А] 

 УДК 631.11:339.13 
3860. Казакова В. І. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподар-

ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Казакова Вікторія Іванівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0195 А] УДК 631.162 

3861. Романська Д. П. Формування інвестиційної привабливості сільськогос-
подарського землекористування в умовах трансформації земельних відносин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка приро-
докористування та охорони навколиш. середовища" / Романська Дарія Павлівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0712 А] УДК 631.164.23(477.84) 

3862. Рудинець М. В. Управління роботами в інтегрованих проектах з техно-
логічним ризиком (стосовно виробництва, заготівлі та переробки молока) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та 
прогр." / Рудинець Микола Віталійович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. 
— Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-1211 А] УДК 631.15:637.14 

3863. Рудич А. І. Розвиток і підвищення ефективності виробництва молоко-
продукції на підприємствах АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рудич Алла Іванівна ; М-во 
аграр. політики України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. 
акад.]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (13 назв). — 
120 пр. — [2010-1212 А] УДК 631.1:637.14 
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631.2 Сільськогосподарські будівлі, споруди 

На ступінь кандидата 

3864. Нестеренко С. В. Формування малооб'ємних тваринницьких будівель на 
принципах кооперування, блокування і вдосконалення конструктивних рішень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Нестеренко Світлана Вікторівна ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0821 А] УДК 631.22:72.012 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

3865. Шевченко І. О. Підвищення ефективності роботи приводу активних ро-
бочих органів сільськогосподарських машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Шев-
ченко Ігор Олександрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1154 А]
 УДК 631.372:629.3.03 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

3866. Ачасов А. Б. Ґрунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптиміза-
ції агроландшафтів: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Ачасов Андрій Борисо-
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 39 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв). — 150 пр. — [2009-6481 А] УДК 631.47/.48 

На ступінь кандидата 

3867. Булейко А. А. Екологічні особливості мікроморфологічної організації 
едафотопів терникових біогеоценозів південного сходу степової зони України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Булейко 
Алла Андріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Акад. мит. служби 
України Держ. мит. служби України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2009-6404 А] 

 УДК 631.42 
631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

3868. Заїка О. В. Закономірності прояву цінних селекційних ознак в системі 
діалельних схрещувань і топкросів сучасних сортів ячменю ярого : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Заїка 
Ольга Володимирівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — 
Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0176 А]
 УДК 631.527:633.16"321" 

3869. Клюваденко А. А. Особливості клонального мікророзмноження, прямої 
адаптації та переробки перспективних сортів хмелю звичайного (Humulus lupulus L.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехно-
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логія" / Клюваденко Андрій Андрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-1173 А] УДК 631.563:633.791 

3870. Козлик Т. І. Вплив способів обробітку та удобрення на агрофізичні 
властивості ґрунту, урожай і якість льону-довгунця в умовах Полісся : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.01 "Заг. землеробство" / Коз-
лик Тетяна Іванівна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Ін-т 
сіл. госп-ва Полісся УААН]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 120 пр. — [2010-0220 А] УДК 631.51+631.8]:633.521 

3871. Любченко А. І. Клітинна селекція цикорію коренеплідного (Cichorium 
intybus L.) на стійкість до абіотичних факторів середовища : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Любченко 
Андрій Іванович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Уман. 
держ. аграр. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-1084 А] УДК 631.52:633.78 

3872. Макух Я. П. Динаміка забур'янення зерно-бурякової сівозміни і оптимі-
зація системи захисту посівів у Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Макух Ярослав 
Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т цукр. буряків 
Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(13 назв). — 120 пр. — [2010-0685 А] УДК 631.582:632.52](477.4) 

3873. Овчарук О. В. Агроекологічні заходи реалізації потенціалу продуктив-
ності сортів квасолі звичайної на зерно в умовах південної частини західного 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Овчарук Олег Васильович ; М-во аграр. політики 
України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1310 А] 

 УДК 631.526.3:635.652](477.4) 
3874. Шкура О. В. Насінна продуктивність високоадаптивних газонних трав 

родини Poaceae залежно від технології вирощування в Правобережному Поліссі Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Шкура Олександр Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-
ня України, [Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 130 пр. — [2010-0795 А] 

 УДК 631.53.01:635.928.052](477.41) 
3875. Ятчук В. Я. Вплив основного обробітку сірого лісового ґрунту на його 

родючість та продуктивність культур сівозміни у Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Ят-
чук Валентин Якович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". 
— Чабани (Київ. обл.), 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-0596 А] УДК 631.51:631.445.2:631.582 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

3876. Качанова Т. В. Урожайність та якість зерна сортів вівса залежно від 
обробітку ґрунту, мінеральних добрив на чорноземах південних Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / 
Качанова Тетяна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 
[Миколаїв. держ. аграр. ун-т]. — Херсон, 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0660 А] УДК 631.82:633.13](477) 
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3877. Сербенюк Г. А. Особливості формування врожайності гібридів кукуруд-
зи залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Сер-
бенюк Ганна Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. 
наук". — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-1120 А] УДК 631.8:633.15 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи насаджень. 
Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

3878. Харитонов М. М. Агроекологічні основи відновлення техногенно пору-
шених земель в гірничовидобувних регіонах України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Харитонов Микола Мико-
лайович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2009. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (65 назв). — 120 пр. — [2009-6629 А] 

 УДК 631.95:631.41](477) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

3879. Алейнікова Н. В. Основні хвороби винограду в умовах Криму, прогноз 
їх розвитку та система захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : спец. 06.01.11 "Фітопатологія" / Алейнікова Наталя Василівна ; Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України, [Нац. ін-т винограду і вина "Магарач" НАН 
України]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (32 назви). — 100 пр. 
— [2010-1282 А] УДК 632.95:634.8](477.75) 

На ступінь кандидата 

3880. Гетьман М. В. Біологічне обґрунтування створення та оцінювання стій-
кості сортів озимої пшениці до основних шкідників в Центральному Лісостепу Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Енто-
мологія" / Гетьман Майя Володимирівна ; Ін-т захисту рослин, Укр. акад. аграр. 
наук. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-0632 А] УДК 632.93:633.11"324" 

3881. Чернелівська О. О. Оптимізація контролю малорічних двосім'ядольних 
бур'янів на посівах буряків цукрових у Правобережному Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Чер-
нелівська Олена Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни, [Ін-т цукр. буряків НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0791 А] УДК 632.51:632.954 

633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

3882. Абдурат Нішат Креем Абдалфатах. Мінливість господарсько цінних 
ознак гібридів пшениці озимої та можливість її використання в селекції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / 
Абдурат Нішат Креем Абдалфатах ; Ін-т зерн. госп-ва, Укр. акад. аграр. наук, 
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[Веселоподіл. дослід.-селекц. станція Ін-ту цукр. буряків УААН, Луган. нац. аграр. 
ун-т МінАПУ]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 130 пр. — [2010-0602 А] УДК 633.11"324":631.524 

3883. Авраменко С. В. Підвищення урожайності озимих та ярих зернових ко-
лосових культур за різних технологій вирощування в умовах східної частини 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Авраменко Сергій Володимирович ; Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (38 назв). — 100 пр. — [2010-0841 А] УДК 633.1(477) 

3884. Баган А. В. Добір вихідного матеріалу за ознаками врожайності та якості 
зерна для селекції пшениці озимої в умовах лівобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / 
Баган Алла Василівна ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук, [Полтав. держ. аграр. 
акад. Мінаграрполітики України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-6401 А] 

 УДК 633.11"324":631.527](477.5) 
3885. Барат Ю. М. Урожайність та якість зерна пивоварних сортів ячменю 

ярого залежно від мінерального живлення, норм висіву насіння, строків та способів зби-
рання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос- 
линництво" / Барат Юрій Михайлович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук, 
[Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 2009. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6402 А] 

 УДК 633.16:631.5:631.8 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь доктора 

3886. Антипова Л. К. Наукові основи та агротехнічні заходи вирощування 
люцерни на насіння в Південному степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Антипова Лідія Климівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. ін-т агропром. вир-ва]. 
— Херсон, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (68 назв). — 100 пр. — 
[2010-0606 А] УДК 633.31:631.53.01(477.7) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

3887. Турубара О. В. Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, 
перспективи використання і охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Турубара Оксана Валеріївна ; НАН України, 
Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0510 А] 

 УДК 633.88(477.5) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь доктора 

3888. Шевніков М. Я. Агроекологічні основи застосування біологічних, фізич-
них та хімічних засобів у технологіях вирощування сої в Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шев-
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ніков Микола Янаєвич ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, 
[Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — Х., 2010. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2010-0959 А] УДК 635.655.036 

На ступінь кандидата 

3889. Попова Н. О. Якість свіжих шампіньйонів при зберіганні у модифікова-
ному газовому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Попова Наталя Олександрівна ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2009-6474 А]
 УДК 635.82:664.8.035.1 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

3890. Бордун Т. В. Удосконалення технології виробництва комбікормів для 
домашніх тварин : 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" / Бордун Тетяна Василівна ; Одес. нац. акад. 
харч. технологій. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-0615 А] УДК 636.7/.9.085.55 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

3891. Величко В. О. Фізіологічний стан організму тварин, біологічна цінність 
молока і яловичини та їх корекція за різних екологічних умов середовища : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Величко Володимир Олександрович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів та корм. 
добавок]. — Львів, 2010. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (67 назв). — 100 пр. 
— [2010-0968 А] УДК 636.2.09:612.01 

3892. Стефаник В. Ю. Обґрунтування етіології, патогенезу акушерської пато-
логії та патогенетичної і неспецифічної терапії у системі профілактики неплідності 
худоби в окремих геохімічних зонах західного регіону України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Стефаник 
Василь Юрійович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого. — Львів, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (42 назви). — 100 пр. 
— [2010-0776 А] УДК 636.2.09:618.177-092-085](477.8) 

На ступінь кандидата 

3893. Вержиховський О. М. Профілактика метаболічних порушень у свино-
маток і лікування поросят за диспепсії та гастроентериту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Вер-
жиховський Олександр Мар'янович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-1291 А] УДК 636.4.09:[616.33-002+616.34-002]-084-08 

3894. Лавріненко І. В. Отодектоз собак і котів : (епізоотологія, діагностика, 
лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Па-
разитологія, гельмінтологія" / Лавріненко Інна Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
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природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1179 А]
 УДК 636.7/.8.09:616.995.1 

3895. Тишківська Н. В. D-гіповітаміноз молодняку великої рогатої худоби на 
відгодівлі : (діагностика, лікування і профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Тишківська 
Наталія Василівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-0490 А] 

 УДК 636.2.053.09:616.391-07-08 
3896. Щербакова Н. С. Фармакологічний вплив Бі-септиму на м'ясну продуктив-

ність курей при паразитоцинозі ешерихіозу з еймеріозом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / 
Щербакова Наталія Сергіївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнології 
ім. С. З. Гжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0839 А] 

 УДК 636.52.09 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

3897. Шахова Ю. Ю. Фізіологічні закономірності змін в яєчниках впродовж спон-
танного статевого циклу і під час індукції статевої охоти у корів (телиць) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд.  с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Шахова Юлія Юріївна ; Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0998 А]
 УДК 636.2.082.4 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

3898. Яковчук В. С. Розробка технологічних способів інтенсивної відгодівлі 
молодняку овець асканійської тонкорунної породи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринниц-
тва" / Яковчук Віктор Станіславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. 
ун-т", [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Нац. наук. 
селекц.-генет. центр з вівчарства УААН]. — Херсон, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6640 А] УДК 636.32/.38.033 

636.4 Свині 

На ступінь доктора 

3899. Бірта Г. О. Формування м'ясо-сальної продуктивності різних генотипів 
свиней залежно від паратипових факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Бірта Габріелла 
Олександрівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Ін-т сви-
нарства ім. О. В. Квасницького УААН, Полтав. ун-т спожив. кооперації України Укооп-
спілки]. — Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 
(41 назва). — 100 пр. — [2009-6485 А] УДК 636.4.082.25 

3900. Кучерявий В. П. Морфофункціональна адаптивність свиней та їх про-
дуктивність при використанні в раціонах бактеріальних препаратів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
кормів" / Кучерявий Віталій Петрович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехно-
логій ім. С. З. Гжицького, [Вінниц. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— Львів, 2009. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (58 назв). 
— 100 пр. — [2009-6385 А] УДК 636.4.087.8 

На ступінь кандидата 

3901. Васильєв Р. О. М'ясні якості свиней при згодовуванні комбінованого си-
лосу з включенням зеленої маси амаранту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Васильєв 
Руслан Олександрович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого, [Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук]. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-6567 А] УДК 636.4.084 

3902. Мірошнікова О. С. Мікроміцетна контамінація сперми кнурів-плідників 
та розробка санітарно-гігієнічного засобу для її зниження : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
Мірошнікова Ольга Сергіївна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Ін-т тваринництва 
УААН]. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-0698 А] УДК 636.4.082.453.5 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні продукти 

На ступінь доктора 

3903. Рашевська Т. О. Наукові основи технології і формування наноструктури 
вершкового масла з рослинними добавками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Рашевська 
Тамара Олексіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 49 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—46 (115 назв). — 150 пр. — [2010-0413 A] УДК 637.2 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво.  
Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

3904. Пшеничний Д. Р. Ефективність вирощування товарних дволіток коропово-
сазанових гібридів в полікультурі з трилітками рослиноїдних риб за інтенсивною тех-
нологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Риб-
ництво" / Пшеничний Дмитро Ростиславович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. 
— К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6296 А]
 УДК 639.3.03/.06 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. 
Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви.  
Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 

3905. Никифоров Р. П. Технологія напівфабрикатів для збитої десертної 
продукції на основі нежирної молочної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Ники-
форов Радіон Петрович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). 
— 100 пр. — [2009-6467 А] УДК 641.85:637.147 

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 

3906. Плехова І. Д. Часопис "Українська книга" (1937—1943) у контексті ста-
новлення української книгознавчої періодики першої половини ХХ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія 
та історія вид. справи та редагування" / Плехова Ірина Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-0762 А] УДК 655.4:050](477)"1937/1943" 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  
та управління перевезеннями 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

3802. Басова Д. В. Шляхи підвищення ефективності засобів зв'язку підприємств 
залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Басова Дар'я Володимирівна ; Укр. держ. 
акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-1045 А] УДК 656.254 

3804. Єрьоміна М. О. Забезпечення конкурентоспроможності залізничних па-
сажирських перевезень за рахунок швидкісного руху : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єрьоміна Ма-
рина Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-6580 А] УДК 656.2.072.078.8 

3808. Куценко М. Ю. Підвищення енергоефективності функціонування сорту-
вальних пристроїв на основі комплексної оптимізації конструктивних параметрів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Екс-
плуатація та ремонт засобів трансп." / Куценко Максим Юрійович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-1266 А] УДК 656.212.5 

3809. Панчишин Я. М. Забезпечення конкурентоспроможності залізничного 
транспорту в інноваційній логістичній системі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Панчишин 
Ярослав Михайлович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 21 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6667 А] УДК 656.2.078.8 

3812. Сорочинська О. Л. Діяльність О. С. Раєвського (1872—1924 рр.) в 
контексті розвитку залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Сорочинська Олена 



   

 
155

Леонідівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп., 
[Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0464 А] 

 УДК 656.2(477)(092) 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

3907. Лосікова О. О. Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в 
морських торговельних портах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лосікова Олена 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. 
держ. екон. ун-т]. — Одеса, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-0288 А] УДК 656.615:331.101.3](477) 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

3908. Брадул О. М. Теорія та методологія бухгалтерського обліку і аналізу 
діяльності корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Брадул Олександр Михайлович ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (58 назв). 
— 100 пр. — [2009-6445 А] УДК 657:334.7 

3909. Петренко С. М. Внутрішній контроль діяльності підприємств і його ін-
формаційне забезпечення: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Петренко 
Світлана Миколаївна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату Украї-
ни, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — К., 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (48 назв). — 100 пр. — [2010-0376 А]
 УДК 657.6:004.9 

На ступінь кандидата 

3910. Бабин І. М. Облік та контроль витрат і доходів платних послуг під-
приємств споживчої кооперації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бабин Ірина Михайлівна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1327 А] 

 УДК 657.47 
3911. Вергун А. І. Фінансовий аналіз привабливості реальних інвестиційних проектів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Вергун Андрій Іванович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0072 А]
 УДК 657:330.142.2 

3912. Вигівська І. М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах 
ризику: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Вигівська Ірина Миколаївна ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-0620 А] УДК 657.442 

3913. Гуменюк А. Ф. Бухгалтерський облік та аудит відтворення основних 
засобів: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гуменюк Антоніна Федорівна ; Держ. 
акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-0131 А]
 УДК 657+657.6 

3914. Кулик В. А. Бухгалтерський баланс та його використання в процесі 
прийняття економічних рішень на підприємствах АПК : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кулик 
Вікторія Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. 
ун-т спожив. кооперації України Укоопспілки]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0256 А] УДК 657.372:631.115.6 

3915. Петровська Т. М. Аналітичний моніторинг ринку продукції вівчарства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Петровська Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1314 А] УДК 657.6:636.32/.38 

3916. Підлипна Р. П. Аналіз стратегій діяльності торговельних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Підлипна Радміла Петрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Львів. 
комерц. акад. Укоопспілки]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0384 А] УДК 657.62:334.784 

3917. Романчук А. Л. Облік і контроль операційної діяльності підприємств 
промисловості будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Романчук Алла Леонідівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(35 назв). — 150 пр. — [2010-1113 А] УДК 657:691 

3918. Травін В. В. Бухгалтерський облік і система національних рахунків: на-
прями гармонізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Травін Віталій Вікторович ; Житомир. 
держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2010-0504 А] УДК 657.421.3 

3919. Черновол О. М. Облік та контроль витрат на виробництво підприємств 
олійножирової галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Черновол Олена Михайлівна ; 
Одес. держ. екон. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 16 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2010-1231 А] УДК 657.6 

3920. Шиманська К. В. Бухгалтерський облік і контроль операцій з виконання 
колективного договору: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шиманська Кате-
рина Володимирівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв). — 100 пр. — [2010-0572 А]
 УДК 657.471.12 

3921. Юрківська Л. Й. Економічний аналіз маркетингової діяльності під-
приємств: теоретико-методичні та організаційні засади : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Юрківська Людмила Йосипівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2009. — 
21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2009-6319 А] УДК 657.62:658.8 
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658 Організація комерційних і приватних підприємств.  
Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

3922. Гросул В. А. Методологічні засади управління соціально-економічним 
розвитком підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гросул Вікторія Анатоліївна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Харків. держ. ун-т хар-
чування та торгівлі]. — Донецьк, 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(46 назв). — 100 пр. — [2010-0125 А] УДК 658.8 

3923. Махмудов Х. З. Економіко-організаційний механізм формування попиту 
і стимулювання збуту на ринку продовольства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Махмудов Ханлар 
Зейнал огли ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 
2010. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 100 пр. — [2010-0691 А]
 УДК 658.8 

3924. Покотилова В. І. Управління інноваційними процесами в агропромисло-
вому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Покотилова Валентина Іванівна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [ПВНЗ "Херсон. екон.-прав. ін-т"]. — Миколаїв, 2010. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (46 назв). — 100 пр. — [2010-0389 А] 

 УДК 658.589:338.436 

На ступінь кандидата 

3925. Андріанов Ю. О. Оцінювання та формування інвестиційного потенціалу 
машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андріанов Юрій Олександрович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-1324 А] УДК 658.152:621 

3926. Андрощук О. Є. Фінансова комунікація в управлінні вартістю акціонерного 
товариства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Андрощук Оксана Євстахіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-0008 А] УДК 658.14 

3927. Антонюк Н. А. Управління інноваційним процесом на підприємстві на 
основі структури його витрат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Антонюк Наталія Анатоліївна ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-1283 А] УДК 658.589 

3928. Аронова В. В. Адміністрування змін в маркетинговій діяльності під-
приємств м'ясопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аронова Вікторія Віталіївна ; Луган. 
нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(25 назв). — 100 пр. — [2010-0722 А] УДК 658.8:637.52 

3929. Баліцька О. П. Моделювання поведінки споживачів як засіб обґрунту-
вання маркетингових стратегій підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Баліцька Олена 
Петрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 120 пр. — [2010-0844 А] УДК 658:339.138 
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3930. Бєляєва М. В. Економічний механізм регулювання підприємницької 
діяльності в торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бєляєва Маріанна В'ячеславівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 110 пр. — [2010-0030 А] УДК 658.9:347.71 

3931. Бугрім О. Ю. Удосконалення системи управління машинобудівних 
підприємств на основі реструктуризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бугрім Олександр 
Юрійович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т економіки і торгівлі]. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 120 пр. — [2010-0729 А] УДК 658.2:621 

3932. Вовк О. М. Управління інвестиційними ресурсами авіаційно-ремонтних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Вовк Ольга Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-0080 А]
 УДК 658.152:629.7.083 

3933. Волкова О. Д. Діагностика стану та використання фінансового потен-
ціалу підприємства : (на прикл. п-в хлібопекар. пром-сті) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волкова 
Оксана Дмитрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Оде-
са, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-6491 А]
 УДК 658.15:664.6/.7 

3934. Галько Л. Р. Забезпечення та підтримка економічної стійкості промис-
лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Галько Людмила Романівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — 
Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-0093 А] УДК 658.1:687 

3935. Глєбова Ю. С. Економічна ефективність реконструкції і нового будів-
ництва комплексів по вирощуванню молодняку великої рогатої худоби : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Глєбова Юлія Сергіївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Ін-т 
тваринництва Укр. акад. аграр. наук]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-6522 А] УДК 658.5:636.2 

3936. Денисюк О. Г. Майновий потенціал підприємства: сутність, відтворення, 
управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Денисюк Олена Григорівна ; Укр. НДІ продуктивності агропром. 
комплексу, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2010-0640 А] УДК 658.2 

3937. Довгалюк Н. В. Ефективність використання та відтворення основних 
засобів сільськогосподарських підприємств Центрального Полісся : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Довгалюк Наталія Валеріївна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-0736 А] УДК 658.2:631.11](477.4) 

3938. Ельхалді Сахер А. М. Реорганізація системи управління будівельною 
галуззю в умовах середовища, яке важко прогнозується : (на прикл. Палестини) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія 
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та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Ельхалді Сахер А. М. ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-1020 А] УДК 658.5:624](394.5) 

3939. Ємельянова О. В. Моделі та методи планування інноваційних проектів і 
програм з урахуванням альтернативних варіантів виконання робіт : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та 
прогр." / Ємельянова Олена Володимирівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2009-6335 А] УДК 658.589 

3940. Журавель К. В. Удосконалення методів оцінки та управління госпо-
дарським ризиком підприємства залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Журавель 
Кирило Володимирович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1300 А] УДК 658.5:656.2 

3941. Іскра О. О. Управління торговельною маркою роздрібних мереж : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Іскра Олена Олександрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2010-1304 А] УДК 658.8:659.126 

3942. Калінько І. В. Методи і моделі управління інформаційною взаємодією в 
інвестиційних проектах електроенергетичної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Калінько Ірина 
Василівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — 
К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2009-6459 А] 

 УДК 658.512.6:004.65 
3943. Коцюба О. С. Механізм та аналітико-інструментальні засоби забезпе-

чення економічної стійкості підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коцюба Олексій 
Станіславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2009-6591 А]
 УДК 658.14/.17 

3944. Лівшиц В. Я. Маркетинг на ринку комерційної нерухомості України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Лівшиц Вадим Якович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-6597 А] УДК 658.8:332.72 

3945. Максимів Б. М. Організаційно-економічні засади формування іннова-
ційної стратегії розвитку підприємств в економіці України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Максимів Богдан Мар'янович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2010-0981 А] 

 УДК 658.589(477) 
3946. Маслиган О. О. Сучасна управлінська парадигма фінансового потен-

ціалу виробничого підприємства : (на матеріалах п-в з оброблення деревини та вир-ва 
виробів з деревини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Маслиган Олена Олександрівна ; ДВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2009-6537 А] УДК 658.15:674 
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3947. Миронюк Т. І. Управління ефективністю інвестування молокоперероб-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Миронюк Тетяна Іванівна ; Півд. філ. 
Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т", 
[Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0322 А] УДК 658.152:637.1 

3948. Набока Р. М. Управління трудовим потенціалом на підприємствах легкої 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Набока Руслан Миколайович ; Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0341 А] УДК 658.512.62:67 

3949. Нестеренко В. Ю. Управління ризиком рейдерського захоплення на 
прикладі автотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нестеренко Валентина 
Юріївна ; Нац. транспорт. ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — К., 2010. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2010-1193 А] УДК 658.15 

3950. Павленко М. В. Мотивація утворення та перспективи розвитку великих 
компаній вугільного машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Павленко Мирослава 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. 
ун-т"]. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-0369 А] УДК 658.114.5:622.012.7 

3951. Петришин Н. Я. Технології стратегічного планування діяльності маши-
нобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Петришин Наталія Ярославівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2010-0761 А] УДК 658.5:621 

3952. Полінчик-Ярова Т. В. Управління товарним портфелем підприємств 
хлібопекарної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полінчик-Ярова Тетяна Володими-
рівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0391 А] УДК 658.628:664.6 

3953. Половінкіна Г. І. Забезпечення ефективності діяльності підприємств : 
(за матеріалами плодоовоч. п-в Автоном. Республіки Крим) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Половінкіна Ганна Ігорівна ; 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. 
— [2010-0392 А] УДК 658.5:[634+635](477.75) 

3954. Попович О. В. Механізм управління фінансовими взаємовідносинами 
авіакомпанії з суб'єктами авіаційного ринку послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попович Окса-
на Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 120 пр. — [2010-0396 А] УДК 658.15:656.7 

3955. Стельмах Н. В. Автоматизація технологічного підготовлення складаль-
ного малосерійного виробництва електромеханічних приладів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Стельмах Наталія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). —  100 пр. — [2010-0829 А]
 УДК 658.512:005.591.6 
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3956. Турпак Т. Г. Організаційно-економічний механізм регулювання іннова-
ційної діяльності транспортних підприємств України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Турпак 
Тетяна Григорівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1224 А] УДК 658.286(477) 

3957. Усик С. П. Формування маркетингових стратегій меблевих підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Усик Світлана Петрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — 
К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2010-0516 А] УДК 658.8:684 

3958. Філімонов Ю. Л. Економічна ефективність виробництва продукції рос-
линництва у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Філімонов 
Юрій Леонідович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6560 А] 

 УДК 658:633/635 
3959. Харчук В. Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововве-

день на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харчук Вікторія 
Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0785 А] УДК 658.589:621 

3960. Хряпіна І. С. Управління витратами підприємства на маркетингові кому-
нікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Хряпіна Інна Сергіївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0536 А] 

 УДК 658.84 
3961. Черкасов А. В. Формування мотиваційного механізму в системі управ-

ління персоналом переробних підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черкасов 
Андрій Володимирович ; М-во аграр. політики України, Луган. нац. аграр. ун-т. — 
Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0790 А]
 УДК 658.3:631.145 

3962. Шатунова Т. О. Діагностика економічної стійкості машинобудівного під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Шатунова Тетяна Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1153 А] УДК 658.5:330.366 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

66.0 Хімічна технологія загалом 

На ступінь кандидата 

3963. Бойко М. М. Застосування ультразвуку у виробництві настойок з деяких 
видів рослинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Бойко Микола Ми-
колайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0041 А]
 УДК 66.084.8:615.322:615.451.1 
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3964. Грабчук Г. П. Вплив будови поліметинових барвників на радикальну 
полімеризацію метилметакрилату в розчині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Грабчук Галина 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0734 А] УДК 66.095.26:547.97 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

3965. Гніцевич В. А. Наукове обґрунтування технологій кулінарної продукції з 
пінною й емульсійною структурою з використанням амаранту та топінамбура : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів 
харчування" / Гніцевич Вікторія Альбертівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — К., 2010. — 
37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (73 назви). — 130 пр. — 
[2010-1059 А] УДК 664.022.3:582.663 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

3966. Резніченко Ю. М. Удосконалення попередньої вапнокарбонізації дифузій-
ного соку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Тех-
нологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Резніченко Юрій Миколайович ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2010-0912 А] УДК 664.1.037 

664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь кандидата 

3967. Радзієвська І. Г. Розробка технології купажованих тваринно-рослинних 
жирів підвищеної харчової цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. 
продуктів" / Радзієвська Ірина Гіронтіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Нац. ун-т харч. технологій]. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1108 А] УДК 664.36 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь доктора 

3968. Дорохович В. В. Наукове обґрунтування і розроблення технологій бо-
рошняних кондитерських виробів спеціального дієтичного споживання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів 
харчування" / Дорохович Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. 
— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (63 назви). — 100 пр. — [2010-0973 А] 

 УДК 664.68:613.24 

На ступінь кандидата 

3969. Паливода С. Д. Удосконалення технології макаронних та хлібних 
виробів використанням харчових добавок структуроутворювальної дії : 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" / Паливода 
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Світлана Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2010-0863 А] УДК 664.692 

3970. Яременко О. М. Удосконалення технології печива шляхом зниження 
глікемічності, калорійності та покращення фізіологічної цінності : 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" / Яременко 
Оксана Михайлівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 120 пр. — [2010-0877 А] УДК 664.683 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

3971. Бочковський А. П. Розробка технологій м'ясорослинних консервованих 
продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Тех-
нологія консервов. і охолодж. харч. продуктів " / Бочковський Андрій Петрович ; 
Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0055 А] УДК 664.8/.9.022 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  
з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

3972. Черняк Л. М. Розроблення технології уловлювання парів бензинів з ви-
користанням кремнійорганічних адсорбентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. мате-
ріалів" / Черняк Лариса Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. авіац. ун-т]. 
— Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2009-6358 А] УДК 665.7 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь кандидата 

3973. Левицький В. В. Закономірності впливу ультрафіолетового опромінення 
і модифікування наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Левицький Віталій Васильович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Тернопіл. держ. 
техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Луцьк, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-6277 А] УДК 667.64:678.026 

669 Металургія. Метали та сплави 

На ступінь доктора 

3974. Лисенко О. Б. Кінетика формування метастабільних кристалічних і аморф-
них фаз при загартуванні з розплаву та лазерному оплавленні поверхні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Лисенко Олександр Борисович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—39 (39 назв). — 120 пр. — [2009-6279 А] 

 УДК 669-178:620.192.41:539.213 
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669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство. Металургійні процеси 
На ступінь кандидата 

3975. Рижков Ю. В. Розробка матеріалів та технологій для підвищення 
зносостійкості і опору корозії деталей об'ємного гідроприводу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Риж-
ков Юрій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва 
та архіт.", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-0420 A] УДК 669.017 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 
На ступінь доктора 

3976. Миронова Т. М. Розвиток наукових основ керування структуроутворен-
ням в економнолегованих білих чавунах, що деформуються, для виготовлення 
зносостійких виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Миронова Тетяна Михай-
лівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2010. — 33 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—30 (38 назв). — 100 пр. — [2010-1089 А] 

 УДК 669.131.2:621.78 

На ступінь кандидата 

3977. Верховська А. О. Вдосконалення взаємодії процесів грохочення та сходу 
шихти на колошнику для підвищення ефективності роботи доменної печі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. та 
кольор. металів та спец. сплавів" / Верховська Аліна Олександрівна ; Нац. металург. 
акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 
100 пр.  — [2009-6246 А] УДК 669.162.24:621.928.2 

3978. Морозенко О. П. Фізико-хімічний аналіз процесів відновлення та тепло-
споживання компонентів і шихт при виробництві марганцевих феросплавів з метою 
енергозбереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. металів та спец. сплавів" / Морозенко 
Олена Петрівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2009-6228 А] УДК 669.15 

3979. Стовба Я. В. Фізико-хімічний аналіз нерівноважних взаємодій фаз при 
одержанні високовуглецевого феромарганцю з метою інтенсифікації процесу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. та 
кольор. металів та спец. сплавів" / Стовба Яна Валеріївна ; Нац. металург. акад. 
України. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2009-6238 А] УДК 669.15 

3980. Чубіна О. А. Удосконалення технології нанесення шлакового гарнісажу 
на футерівку конвертера та конструкцій гарнісажних фурм : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів 
та спец. сплавів" / Чубіна Олена Анатоліївна ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — 
Дніпродзержинськ (Дніпропетр. обл.), 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2009-6317 А] УДК 669.184.125.046 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 

674 Деревообробна промисловість 
На ступінь кандидата 

3981. Рудь А. Є. Поліпшення експлуатаційних характеристик відцентрових 
стружкових верстатів зміцненням їх бил високошвидкісним тертям : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дор. та 
лісотехн. робіт" / Рудь Андрій Євгенович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2010. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2010-0827 А]
 УДК 674.05:621.785.54/.56 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

3982. Приймак О. В. Енергоресурсозберігаючі рідинні технології обробки 
текстильних матеріалів на основі теплових, електричних та магнітних методів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія 
текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Приймак Олександр Вікторович ; 
Херсон. нац. техн. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Херсон, 2009. — 44 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 36—41 (34 назви). — 100 пр. — [2010-1269 А] УДК 677.02 

На ступінь кандидата 

3983. Рацук М. Є. Розробка композиційних складів для надання антимікроб-
них властивостей бавовняним тканинам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. 
виробів" / Рацук Марія Євгенівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 25 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1270 А]
 УДК 677.21.027.625.3 

3984. Романюк Є. О. Удосконалення процесу плетіння та розробка методу 
проектування плетених текстильних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і 
трикотаж. виробів" / Романюк Євгенія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та 
дизайну. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-0913 А] УДК 677.026.75 

3985. Ткачук Г. С. Фізико-хімічне обґрунтування та розроблення ресурсо-
ощадної технології шліхтування бавовняної пряжі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і 
трикотаж. виробів" / Ткачук Ганна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, 
[Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2010-0496 А] УДК 677.023 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  
Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 

3986. Кузяєв І. М. Тепломасообмінні процеси і розробка обладнання високо-
швидкісної екструзії полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Кузяєв Іван Михайлович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Х., 
2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (62 назви). — 100 пр. — [2010-1265 А]
 УДК 678.057:532.5 

На ступінь кандидата 

3987. Бей І. М. Вплив монтморилоніту на синтез, структуру і властивості полі-
ціануратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хі-
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мія високомолекуляр. сполук" / Бей Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т хімії 
високомолекуляр. сполук. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1244 А] УДК 678.046:547.791-126 

3988. Гусакова К. Г. Синтез, структура і властивості пористих сітчастих плівко-
твірних поліціануратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Гусакова Крістіна Геннадіївна ; 
НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1257 А] УДК 678.8:544.022.533-126 

3989. Гусєв Д. В. Анаеробні композиції з олігомерними каучуками і новими 
донорно-акцепторними системами тверднення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. мате-
ріалів" / Гусєв Дмитро Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. 
ун-т". — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2009-6256 А] УДК 678.76.028.28 

3990. Колупаєв Б. Б. Вплив структурних елементів на дисипацію енергії в ге-
терогенних полімерних системах на основі полівінілхлориду та полівінілбутиралю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика 
полімерів" / Колупаєв Борис Борисович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — 
[2009-6660 А] УДК 678.743.2 

3991. Соколова Л. О. Розробка еластомерних композицій адгезійного призна-
чення з модифікованими нітрогенвмісними сполуками монтморилонітом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. 
та композиц. матеріалів" / Соколова Ліна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-6301 А] УДК 678.033.043.044 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і регулювання. 
Високі технології. Смарт-технології. 

На ступінь доктора 

3992. Канюк Г. І. Моделі і методи структурного і параметричного синтезу пре-
цизійних електрогідравлічних слідкуючих систем автоматизованих випробувальних стен-
дів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автома-
тизація процесів керування" / Канюк Геннадій Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—31 (35 назв). — 100 пр. — [2009-6413 А] УДК 681.527.34 

На ступінь кандидата 

3993. Коляда В. О. Автоматизована діагностика геометричних параметрів за-
лізничних рейок за допомогою засобів технічного зору : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд.  техн. наук : спец. 05.02.10 "Діагностика матеріалів і конструк-
цій" / Коляда Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. 
— [2010-0892 А] УДК 681.518.5 

3994. Паньків Ю. В. Розроблення методу та системи контролю технічного 
стану насосних агрегатів систем підтримання пластових тисків на нафтових родови-
щах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "При-
лади і методи контролю та визначення складу речовин" / Паньків Юрій Володимиро-
вич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1201 А] 

 УДК 681.518.5:622.276 
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3995. Торопов А. В. Субоптимальне нелінійне керування електроприводом 
системи стабілізації зусилля при металообробці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Торопов 
Антон Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6355 А] УДК 681.532.62 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

3996. Яценко М. В. Удосконалення технологічних процесів виготовлення швей-
них виробів з натуральної шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / 
Яценко Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2010. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0597 А] 

 УДК 687.1.02:675 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

3997. Шалінський В. В. Стійкість плоскої форми згину пружно-пластичних 
ниток скінченної жорсткості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Шалінський Валерій Володимирович ; 
Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т стал. конструкцій ім. В. М. Шимановського". 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0997 А]
 УДК 69.04:624.071 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

3998. Веселовський Д. Р. Властивості і технології ремонту бетону залізобе-
тонних конструкцій полімерними композиціями на основі модифікованих ізоціана-
тів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Веселовський Дмитро Романович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1165 А] УДК 691.328.44 

3999. Гара А. О. Епоксикаучукові композиції для ремонту та захисту бетонних 
конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. 
матеріали і вироби" / Гара Анатолій Олександрович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. 
— Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2009-6330 А] УДК 691.173 

4000. Холдаєва М. І. Структура та властивості полістиролбетону з мікросфер-
ним наповнювачем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Холдаєва Марія Іванівна ; Одес. держ. 
акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-0786 А] УДК 691.327.3 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

4001. Овчаренко С. В. Комбіновані пристрої для утилізації тепла і очищення 
газів, що видаляються від теплогенераторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / 
Овчаренко Сергій Володимирович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1198 А] 

 УДК 697.32:66.074.1 

699.8 Заходи із захисту будівель і споруд. Протиаварійні заходи 

На ступінь доктора 

4002. Фаренюк Г. Г. Теплова надійність огороджувальних конструкцій та 
енергофективність будинків при новому будівництві та реконструкції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Фаренюк Геннадій Григорович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Конд-
ратюка, [ДП "Держ. НДІ буд. конструкцій" М-ва регіон. розв. та буд-ва України]. — 
Полтава, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (50 назв). — 100 пр. — 
[2009-6517 А] УДК 699.86:692.23 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.  
ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь кандидата 

4003. Опалєв М. Л. Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і 
засоби формування візуально-образної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Опалєв Михайло Леонідович ; 
Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-0364 А] УДК 7.05:[004.032.6:004.5] 

4004. Погорельчук В. А. Дизайн світильників провідних італійських і 
німецьких виробників: засоби художньої виразності та перспективи використання 
досвіду в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.07 "Дизайн" / Погорельчук Володимир Анатолійович ; Харків. держ. 
акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-0386 А] УДК 7.05:628.9](477) 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

4005. Самойлович В. В. Методологічні основи проектування опорядження як 
складової дизайну інтер'єрів і екстер'єрів будівель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.03 "Техн. естетика" / Самойлович Валентин 
Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—37 (71 назва). — 100 пр. — [2010-0438 A] УДК 725.012 

На ступінь кандидата 

4006. Бокало І. Ю. Архітектура втрачених церков м. Львова : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація па-
м'яток архіт." / Бокало Ігор Юрійович ;  Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. 
— 18, [2] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6488 А]
 УДК 726.54(477.83-25) 

4007. Моргун О. Л. Історизм в архітектурі Одеси другої половини ХІХ — по-
чатку ХХ ст. : (стильові та композиц. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / 
Моргун Олена Леонідівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2010-0983 А] УДК 72.012(477.74-25)"18/19" 

4008. Праслова В. О. Архітектурно-планувальна організація підземних торго-
вельно-розважальних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Праслова Валентина Олександ-
рівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2010-0403 А] УДК 725.8.012:643.8 

4009. Росковшенко А. Ю. Визначення рівню комфортності багатоквартирного 
житла в залежності від його поверховості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. архіт. : спец. 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Росковшенко Анатолій Юрійо-
вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
120 пр. — [2010-0426 A] УДК 728.22 

4010. Харлан О. В. Особливості типологічної еволюції дерев'яної храмової архі-
тектури на території Півдня України сер. ХVІІІ — поч. ХХ ст. : (на прикл. Катеринослав. 
губернії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Тео-
рія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Харлан Олександр Вікторович ; Одес. держ. 
акад. буд-ва і архіт., [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0994 А]
 УДК 726.54:694.1](477.7)"17/19" 

741/744 Малювання та креслення 

На ступінь кандидата 

4011. Северіна О. М. Екологічний плакат: становлення та розвиток : (за мате-
ріалами міжнар. трієнале "4-й блок") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Северіна Ольга Миколаївна ; Харків. 
держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-0441 A] УДК 744.9:574 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Графіка 

На ступінь кандидата 

4012. Шуліка В. В. Церковний живопис Слобожанщини середини ХІХ — по-
чатку ХХ століття: іконографія, стилістика, техніко-технологічні особливості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. 
мистецтво" / Шуліка Вячеслав Вікторович ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0584 А] 

 УДК 75.04.052(477.54/.62)"18/19" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

4013. Савицька Н. В. Вікові аспекти композиторської життєтворчості  : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Савицька Наталія Владиславівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — 
К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-0915 А] УДК 78.071.1.01 
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На ступінь кандидата 

4014. Білас О. Л. Форми культурного життя українців у Німеччині та Австрії 
(1939—1955) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Білас Ольга Любомирівна ; Львів. нац. 
муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 
(4 назви). — 120 пр. — [2010-0035 А] УДК 78(430+436)(=161.2) 

4015. Бурдейна-Публіка Т. В. Становлення і розвиток професійних форм му-
зичного життя Вінниччини як складової культури Подільського краю : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Бурдейна-Публіка Тетяна Василівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-
сенка. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2009-6446 А]
 УДК 78.072.2(477) 

4016. Даньшина В. Б. Французький музичний театр від бароко до класициз-
му : (на матеріалі творчості Жана-Батіста Люллі та Жана-Філіппа Рамо) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистец-
тво" / Даньшина Віра Борисівна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Нац. 
муз. акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури і туризму України]. — Оде-
са, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0808 А] 

 УДК 782.1.03(44) 
4017. Дем'янець І. Й. Мистецька діяльність Андрія Гнатишина в контексті 

музичної культури ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Дем'янець Ігор Йосипович ; Львів. 
нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 
Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 120 пр. — [2009-6453 А] 

 УДК 78.071.1/.2"19" 
4018. Дрозда П. В. Феномен колективного народно-інструментального музи-

кування Західно-українського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Дрозда Петро Володимирович ; 
Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-
ка]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0152 А]
 УДК 785.11(477.8) 

4019. Іонов В. І. Історіографія як основа наукової інтерпретації сучасної 
української музичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Іонов Володимир Ілліч ; Одес. 
держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-1303 А] УДК 781.1.03(477) 

4020. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Музично-культурні взаємодії в процесі станов-
лення української професійної музики ХVІІ — ХVІІІ століть : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кап-
лієнко-Ілюк Юлія Володимирівна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — 
Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — [2010-0200 А]
 УДК 78.01/.03(477)"16/17" 

4021. Остроухова Н. В. Хронологічні та жанрово-стильові параметри діяль-
ності Одеського національного театру опери та балету: до проблеми музикознавчої 
праксеології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Остроухова Наталія Володимирівна ; Одес. держ. 
муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). 
— 100 пр. — [2010-0946 А] УДК 782.1.03.07(477.74-25) 
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4022. Руденко Л. Г. Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвит-
ку хорового мистецтва України : (за матеріалами їх нотозбірні) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Руденко Людмила Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0768 А] 

 УДК 78.087.68(477)(091) 
4023. Савка А. М. Перший сезон Львівської філармонії (1902—1903 рр.) у 

контексті філармонічного руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Савка Андрій Михай-
лович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 120 пр. — 
[2010-0828 А] УДК 78.082.4(477.83-25)"1902/1903" 

4024. Туріна О. А. Культурно-мистецьке середовище як чинник творчої 
соціалізації особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Туріна Олена Андріївна ; Держ. акад. 
керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 
100 пр. — [2009-6398 А] УДК 78.01 

4025. Чаплик К. М. Трансформація пісенного фольклору лемківських пересе-
ленців у Західній Україні : (повоєн. період) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чаплик Катерина Миколаїв-
на ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2010-0789 А] УДК 784.4(477.8)"19" 

79 Видовищні види мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

4026. Виноградський Б. А. Моделювання складних біомеханічних систем у 
спорті : (на прикл. стрільби з лука) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Виноградсь-
кий Богдан Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 
41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (56 назв). — 100 пр. — [2009-6568 А]
 УДК 799.322.012 

4027. Москаленко Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій 
в системі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Москаленко Наталія Василівна ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України, [Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, М-во 
України у справах сім'ї, молоді та спорту]. — К., 2009. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—38. —  150 пр. — [2009-6603 А] УДК 796.072.2 

На ступінь кандидата 

4028. Безкопильний О. О. Диференційований підхід при початковому 
навчанні плаванню дітей з різними властивостями основних нервових процесів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Безкопиль-
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ний Олександр Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(10 назв). — 100 пр. — [2009-6483 А] УДК 796.011.3:797.2 

4029. Борисова Ю. Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні 
школярів на основі використання комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Борисова Юлія Юріївна ; Дніпропетров. держ. 
ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-6563 А] УДК 796.011.3+37.04:004 

4030. Колос М. А. Корекція функціональних порушень опорно-рухового апа-
рату студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. вихо-
вання різних груп населення" / Колос Микола Анатолійович ; Дніпропетров. держ. 
ін-т фіз. культури і спорту, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1039 А]
 УДК 796.011.3:616.7-085-057.87 

4031. Марченко О. Ю. Формування ціннісних категорій особистої фізичної 
культури у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Марченко Оксана Юріївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і 
спорту, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0900 А] 

 УДК 796.06-057.875 
4032. Ніжніченко Д. О. Корекція тренувального процесу в пауерліфтингу з 

використанням засобів швидкісно-силової спрямованості на етапі попередньої ба-
зової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання 
і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ніжніченко Дмитро Олександро-
вич ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. 
політики України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-0705 А] УДК 796.88.015.6 

4033. Петренко С. І. Вплив навчально-тренувального процесу на підготовле-
ність 12—14-річних футболістів з різним рівнем біологічного розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 
і проф. спорт" / Петренко Сергій Іванович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6608 А] 

 УДК 796.332.015-053.67:57.032 
4034. Петрович В. В. Корекція сагітального профілю постави дітей молодшого 

шкільного віку засобами фітбол-гімнастики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Петрович Вікторія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0379 А] 

 УДК 796.011.3:616.711]-057.874 
4035. Пятисоцька С. С. Індивідуалізація підготовки юних каратистів на по-

чатковому етапі з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Пятисоцька Світлана Сергіївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — 
Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-0411 A] УДК 796.853.26:004.4 



   

 
173

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

На ступінь кандидата 

4036. Проценко О. О. Імплікативний простір американської поезії ХХ століття: 
лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Проценко Ольга Олександрівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Херсон. держ. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-1106 А] УДК 801.631.5:821.111(73)-1 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

4037. Толчеєва Т. С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у 
різносистемних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Толчеєва Тетяна Станіславівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (29 назв). — 100 пр. — [2010-1140 А] УДК 81'22 

На ступінь кандидата 

4038. Кушнарьова І. М. Комунікативні стратегії ведення двомовного діалогу з 
перемиканням коду : (на матеріалі укр., рос., англ. мов) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд.  філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Кушнарьова Ірина 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0897 А] УДК 81'246.2'42 

4039. Урядова В. Д. Типологія афіксальних засобів словотворення в різносис-
темних мовах : (на матеріалі корейс., рос. та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
Урядова Вікторія Денсіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. лінгв. 
ун-т]. — К., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0515 А]
 УДК 81'44=531=161.1=111 

4040. Шевелюк В. А. Контрастивна семантика фразеологічних одиниць із со-
матичним компонентом: лінгвокультурологічний підхід : (на матеріалі ісп. та укр. мов) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. 
і типол. мовознав." / Шевелюк Вікторія Арнольдівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-0567 А] УДК 81'373.7 

811 Мови природні та штучні 

811.1/.2 Індоєвропейські мови 

На ступінь доктора 

4041. Пономаренко В. П. Еволюція засобів звертання в індоєвропейських мо-
вах: компаративно-типологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Пономаренко Воло-
димир Панасович ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН 
України]. — К., 2010. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (29 назв). — 100 пр. — 
[2010-1104 А] УДК 811.1'367.6-115 
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811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 

4042. Ладницька О. Л. Лексико-стилістичні параметри дискурсу романів 
Девіда Лоджа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ладницька Олеся Львівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2009-6506 А] УДК 811.11'42 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

4043. Валігура О. Р. Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної 
інтерференції : (експерим.-фонет. дослідж. англ. мовлення українців) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" ; 10.02.15 "Заг. 
мовознав." / Валігура Ольга Романівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 32 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (41 назва). — 100 пр. — [2010-0966 А] УДК 811.111'342 

4044. Морозова І. Б. Таксономія елементарних комунікативних одиниць у 
сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Морозова Ірина Борисівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2010. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (55 назв). — 100 пр. — 
[2010-0335 А] УДК 811.111'367.332 

На ступінь кандидата 

4045. Аксютіна О. В. Інтеграція автохтонних запозичень у лексико-семантич-
ній системі сучасної англійської мови США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Аксютіна Олена Валеріївна ; Херсон. 
держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. —  Херсон, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1281 А] УДК 811.111(73)'373.613 

4046. Багрій О. І. Наукова дискусія: дискурсивні та прагмариторичні характе-
ристики : (на матеріалі англомов. ст. середини ХХ — початку ХХІ сторіччя) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Багрій Ольга Ігорівна ;  Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Центр наук. дослідж. та 
викладання іноз. мов НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-0016 А] УДК 811.111'42:001 

4047. Головко О. М. Лінгвальна актуалізація вимірів антропного буття : (на 
матеріалі інновацій англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Головко Олександра Миколаївна ; Херсон. 
держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-1293 А] УДК 811.111'373.43 

4048. Демчук А. І. Вербалізація просодичних характеристик голосу в сучасній 
англійській мові : (на матеріалі словників і худож. текстів) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Демчук Ангеліна 
Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 
Ушинського]. — Одеса, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2009-6258 А] УДК 811.111'34'373 

4049. Заваринська І. Ф. Лінгвокультурна мотивація фразеологізмів з онімним 
компонентом в англійській, польській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
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Заваринська Ірина Федорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. ін-т 
слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-0174 А] УДК 811.111+811.162.1+811.161.2]'373.7 

4050. Івашків-Когут С. В. Функціонально-семантичний простір ауґментатив-
ності в сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Івашків-Когут Світлана Василівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2009-6500 А] УДК 811.111'06'37 

4051. Москалюк Н. В. Англійські віддієслівні іменники і відіменникові 
дієслова: система і функціонування : (на матеріалі газетних текстів) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Моска-
люк Наталія Вікторівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0984 А] УДК 811.111'367.622'366.58 

4052. Олейнікова Г. О. Композиційно-мовленнєві засоби вираження інших 
світів в англомовному науково-фантастичному тексті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Олейнікова Галина 
Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-6288 А] УДК 811.111'42 

4053. Орендарчук О. Л. Валентністні відношення дієслів тематичної групи 
"чуттєвої сфери" в контрастивному аспекті : (на матеріалі англ. та укр. мов) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і 
типол. мовознав." / Орендарчук Оксана Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-0367 А] УДК 811.111+811.161.2]'366.58 

4054. Соловйова О. В. Семантична еволюція прикметників розміру в 
англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Соловйова Ольга Валентинівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-0774 А] УДК 811.111'367.623'37 

4055. Хникіна О. О. Семантичні та комунікативно-прагматичні особливості 
висловлювань обвинувачення у сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Хникіна Оксана 
Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-1148 А] УДК 811.111'06'373 

4056. Чирвоний О. С. Комп'ютерний лексикон сучасної англійської мови: 
структурний, семантичний, функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Чирвоний Олександр 
Сергійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2010. 
— 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0555 А] 

 УДК 811.111'06'373:004.4'412 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

4057. Гришина Т. В. Функціонування глотального приступу в німецьких біфо-
немних сполученнях голосних: (інструментал.-фонетич. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гришина 
Тетяна Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-0123 А] УДК 811.112.2'342 
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4058. Петрочук О. В. Меліоративний аспект семантики фразеологічних оди-
ниць сучасної німецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Петрочук Оксана Валентинівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0380 А] УДК 811.112.2'373.7 

4059. Путій О. С. Репрезентація макроконцепту "стан людини" в сучасній німець-
кій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Путій Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Запоріз. нац. ун-т]. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0949 А] 

 УДК 811.112.2'06'271'272 
4060. Смоляр Н. П. Дієслівні композити в сучасній німецькій мові: структура, 

семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Смоляр Наталія Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2010. — 20 с. : схеми — 
Бібліогр.: с.  17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1127 А] УДК 811.112.2'367.4 

4061. Шишліна О. П. Словотвірний потенціал іменників — термінів рослин-
ництва в сучасній німецькій мові : (структур.-семант. і когніт. аспекти) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Шишліна Олена Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. держ. пед. 
ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-1156 А] УДК 811.112.2'06'367.622'367.4 

811.12 Італьські мови (мертві) 

На ступінь кандидата 

4062. Третьякова К. В. Етимологія та семантика латинських омонімічних імен-
ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. 
мови. Окремі індоєвроп. мови" / Третьякова Катерина Володимирівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-0505 А] УДК 811.124'373.2 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

4063. Тєлкова О. В. Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у 
сучасній французькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Тєлкова Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2009-6307 А] УДК 811.133.1'42'272 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 

4064. Макар І. С. Лексична ідіосистема роману Лонга "Дафніс і Хлоя" : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови, 
окремі індоєвроп. мови" / Макар Інеса Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-0292 А] УДК 811.14'02'37'44 
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811.16 Слов'янські мови 

На ступінь доктора 

4065. Кононенко І. В. Лексико-синтаксичний потенціал прикметника у слов'янсь-
ких мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. 
мови" / Кононенко Ірина Віталіївна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, 
[Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2009-6414 А] УДК 811.16'367'373 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

4066. Абашина В. М. Актуальне членування російського складного речення в 
комунікативно-прагматичному висвітленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Абашина Вікторія Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2009. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (51 назва). — 100 пр. — [2009-6321 А] 

 УДК 811.161.1'367.335 

На ступінь кандидата 

4067. Барбара Н. В. Мовні засоби вираження української ментальності в 
сучасній російській пресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Барбара Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мовознав. 
ім. О. О. Потебні. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-0024 А]
 УДК 811.161.1'42'373 

4068. Курмакаєва Н. П. Закономірності заповнення позиції головного члена 
безособових речень у зв'язку з дією принципу функціональної еквівалентності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мо-
ва" / Курмакаєва Ніна Петрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. 
нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. —  Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-0676 А] УДК 811.161.1'367.332.7 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

4069. Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку 
ХХІ ст.: структура та прагмастилістичні функції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Завальнюк Інна Яківна ; НАН 
України, Ін-т укр. мови, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 
2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (32 назви). — 100 пр. — [2010-1023 А] 

 УДК 811.161.2'367:070.41]"20" 
4070. Литвиненко Н. П. Сучасний український медичний дискурс : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Литви-
ненко Ніна Павлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 30—32 (30 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0279 А] УДК 811.161.2'42 

4071. Ніка О. І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої 
половини ХVІ — першої половини ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ніка Оксана Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 
(37 назв). — 100 пр. — [2010-0353 А] УДК 811.161.2-26'06 
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4072. Торчинський М. М. Структура, типологія і функціонування онімної 
лексики української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Торчинський Михайло Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 
(53 назви). — 100 пр. — [2010-0503 А] УДК 811.161.2'373.2 

На ступінь кандидата 

4073. Бондаренко О. В. Інфраструктура простого речення в сучасній україн-
ській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Бондаренко Олена Василівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 
2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1288 А] 

 УДК 811.161.2'367.332 
4074. Гоцинець І. Л. Асоціативно-семантичне поле "Чорнобиль" у сучасному 

українському художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гоцинець Ірина Львівна ; НАН України, Ін-т 
укр. мови. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1061 А]
 УДК 811.161.2'42 

4075. Гузенко С. В. Синтаксис рекламного дискурсу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гузенко Світлана 
Валентинівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухо-
млинського]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-1295 А] УДК 811.161.2'367:070 

4076. Делюсто М. С. Граматика говірки у світлі тексту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Делюсто Мари-
на Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т укр. мови НАН України]. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2010-0140 А] УДК 811.161.2'282.3 

4077. Дергач Д. В. Лінгвостилістика онімів сучасних українських медійних 
текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Дергач Дмитро Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
філології. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-0142 А] УДК 811.161.2'372'42 

4078. Дубчак О. П. Концептуальна опозиція "Свій" — "Чужий" в українській 
мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Дубчак Ольга Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-6652 А]
 УДК 811.161.2'373.233 

4079. Зінчук Р. С. Словозміна іменників у західнополіських говірках : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Зінчук 
Руслана Степанівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с. : 
табл., карти — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1025 А] 

 УДК 811.161.2'282(477.8) 
4080. Кадочнікова О. П. Семантика і структура поліпредикативних сполучни-

кових конструкцій з пояснювальними відношеннями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кадочнікова Олена Петрів-
на ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2010-0889 А] УДК 811.161.2'367 

4081. Кацімон О. А. Теоретичні і практичні аспекти діяльності українських 
мовознавців на Буковині в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кацімон Ольга 
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Анатоліївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0854 А] 

 УДК 811.161.2(477.85)(092)"18/19" 
4082. Кашталян О. М. Словозмінна парадигматика українських прізвищ : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Кашталян Олена Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — 
[2010-1031 А] УДК 811.161.2'373.232.1 

4083. Краєвська Г. П. Народна виробнича термінологія центральних говірок 
Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Краєвська Ганна Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т укр. 
мови НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 130 пр. — 
[2010-0237 А] УДК 811.161.2'282.2(477.44) 

4084. Локайчук С. М. Сучасна українська археологічна терміносистема : 
(структур.-семант. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Локайчук Світлана Михайлівна ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 110 пр. 
— [2009-6534 А] УДК 811.161.2'373:902 

4085. Майборода Н. Г. Мовна особистість Дмитра Яворницького : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Май-
борода Наталія Григорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1188 А]
 УДК 811.161.2'42 

4086. Маковецька-Гудзь Ю. А. Семантико-граматичні моделі художніх 
порівнянь : (на матеріалі укр. поет. мови 70—90-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Маковецька-
Гудзь Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0899 А] 

 УДК 811.161.2'38 
4087. Матвійчук Т. П. Займенникова реалізація текстових категорій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Мат-
війчук Тетяна Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0310 А] 

 УДК 811.161.2'367.626 
4088. Мачак О. Ю. Синтаксична структура складнопідрядних речень з інтен-

сивно-допустовою семантикою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Мачак Оксана Юріївна ; Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 120 пр. — [2010-0901 А] УДК 811.161.2'367 

4089. Мельник Т. П. Процеси унормування лексики української мови у 20—30 рр. 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Мельник Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-0982 А] УДК 811.161.2'373'06 

4090. Нечипоренко А. Ф. Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі 
шістдесятників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Нечипоренко Алла Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т філології. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. 
— [2010-0350 А] УДК 811.161.2'367.624:821.161.2-1.09 
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4091. Печончик Т. І. Концепт "свобода слова" та його вербалізація в сучасно-
му українському мас-медійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Печончик Тетяна Іларіонівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1102 А] УДК 811.161.2'06:070 

4092. Тимченко О. І. Людина в мовному просторі української загадки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Тим-
ченко Олександра Ігорівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Нац. ун-т 
"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. 
— [2010-0487 А] УДК 811.161.2'37:398.6 

811.162.5 Сорбські мови (лужицькі, вендські) 

На ступінь кандидата 

4093. Моторний О. А. Лінгвокультурологічний компонент у фразеології верх-
ньолужицької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Моторний Олександр Андрійович ; НАН України, 
Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0756 А] 

 УДК 811.162.52'373.7 

811.163.6 Словенська мова 

На ступінь кандидата 

4094. Ярова І. М. Словенська фразеологія із соматичним компонентом: ідео-
графічний та прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Ярова Інга Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-0879 А] УДК 811.163.6'373.7 

811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 

4095. Демчук Т. В. Структурно-семантичні особливості синонімічних одно-
складових дієслів сучасної китайської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів 
Америки та Австралії" / Демчук Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т сходознав. 
ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1064 А] УДК 811.581'373 

811.61 Австро-азіатські мови 

На ступінь кандидата 

4096. Мусійчук В. А. Паремійні одиниці сучасної в'єтнамської мови: ономасіо-
логічний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів 
Америки та Австралії" / Мусійчук Вікторія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т сходознав. 
ім. А. Ю. Кримського. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-0757 А] УДК 811.612.91'373.2'42 
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82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

4097. Нізамутдінова Я. Ф. Українська література в творчій рецепції М. М. Уша-
кова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Київ. славіст. ун-т]. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 110 пр. — [2009-6604 А] УДК 82.091 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

4098. Вечканова Е. Ю. Формування і розвиток критичної думки Нортропа 
Фрая : (компаратив. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Вечканова Елліна Юріївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-
го]. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-0075 А] УДК 821.111(71).09 

4099. Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80—90-х років 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Дробіт Ірина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2010-0150 А] УДК 821.111-311.6.09'06 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

4100. Козлова К. О. Феміністська критика США: проблеми генезису і станов-
лення : (компаратив. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Козлова Катерина Олександ-
рівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-0221 А] УДК 821.111(73).09 

4101. Миколайчук А. І. Поетика мотиву в романах В. Фолкнера кінця 1920-х 
— початку 1930-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Миколайчук Аліса Іванівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Сімфе-
рополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0754 А]
 УДК 821.111(73).09(092) 

4102. Ромазан О. О. Художнє втілення ґендерних проблем у творчості Сильвії 
Плат та Оксани Забужко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Ромазан Олена Олександрівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-0866 А]
 УДК 821.111(73).091+821.161.2.091 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

4103. Матійчук О. М. Генеза поетичного тексту в творчості Рози Ауслендер : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
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країн" / Матійчук Оксана Михайлівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2009-6691 А] УДК 821.112.2-1.09(092) 

821.131.1.0 Італійська література 

На ступінь кандидата 

4104. Рекут О. В. Автофікціоналізація як стратегія оповіді в італійському 
жіночому романі 80—90 рр. ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Рекут Олександра 
Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 
2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-6697 А] 

 УДК 821.131.1-31.09"198/199" 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

4105. Сергєєва І. С. Драматургія І. Д. Сургучова: проблематика і поетика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Сергєєва Ірина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1121 А] УДК 821.161.1-2.09 

4106. Скорик О. М. Імпресіоністична поетика лірики О. О. Фета : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Ско-
рик Ольга Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-6699 А] УДК 821.161.1-1.09(092) 

4107. Тонкіх І. Ю. Трансформація традиційних сюжетів та образів у драматургії 
М. Цвєтаєвої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 
л-ра" / Тонкіх Ірина Юріївна ; Херсон. держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-0502 А] УДК 821.161.1.09 

4108. Фокіна С. О. Ліричні цикли М. Цвєтаєвої 10—20-х років: проблеми цілісності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Фокіна Світлана Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0954 А]
 УДК 821.161.1-1.09(092)"19" 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

4109. Гурбанська А. І. Жанровий поліцентризм української повісті 60—80-х років 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" ; 10.01.06 "Теорія л-ри" / Гурбанська Антоніна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 32—34 (26 назв). — 100 пр. — [2010-0134 А] УДК 821.161.2-31.09'06 

4110. Дмитренко В. І. Творчість митців об'єднання "Ланка"-МАРС у літера-
турному процесі першої третини ХХ століття: аспекти перцепції та рецепції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Дмит-
ренко Вікторія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (37 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6579 А] УДК 821.161.2.09 
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4111. Івашків В. М. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма 
ранньої творчості Пантелеймона Куліша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" ; 10.01.07 "Фольклористика" / Івашків Ва-
силь Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 39 с. — 
Бібліогр.: с. 32—35 (31 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6336 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 
4112. Шаповал М. О. Стратегії фнтертекстуальності та гра свідомостей у 

сучасній українській драмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Шаповал Мар'яна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — 
[2010-1151 А] УДК 821.161.2-2.09 

На ступінь кандидата 

4113. Акулова Н. Ю. Проза Івана Івченка (семантика, поетика) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Акулова 
Надія Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-0961 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

4114. Андріяшик О. Р. Медитативне начало в українській романістиці другої 
половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Андріяшик Оксана Романівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-0005 А] УДК 821.161.2-31.09 

4115. Антонович С. О. Драматургічна творчість українських письменників-
емігрантів середини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Антонович Світлана Олександрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2009-6681 А] УДК 821.161.2(1-87).09 

4116. Арістархова О. О. Художня рецепція образу гетьмана в українській 
літературі ХVІІ—ХХІ століть : (на матеріалі творів про Івана Виговського) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Арістархова Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6562 А] 

 УДК 821.161.2-31.09"16/20" 
4117. Бажан О. М. Ґендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка 

та Ганни Барвінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Бажан Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0017 А]
 УДК 821.161.2.09 

4118. Бурченя В. В. Категорія історизму та стильові пошуки в прозі Романа Івани-
чука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :  [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Бурченя Василь Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Рівнен. 
держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — 
[2010-0805 А] УДК 821.161.2-3.09 

4119. Галич А. О. Художні пошуки в українській постмодерній прозі: 
асоціонімний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Галич Артем Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0972 А] УДК 821.161.2-3.09'06 
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4120. Дроботун О. М. Колористика української прози доби модернізму : (на 
матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Винниченка) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Дро-
ботун Олександра Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-
ченка. — Кіровоград, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-0151 А]
 УДК 821.161.2-3.09 

4121. Лебідь Є. М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: дав-
ня та нова доба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Лебідь Євгенія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-0270 А] УДК 821.161.2-1.09 

4122. Любімова О. В. Українське віршування 80-х — 90-х років ХІХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 
л-ри" / Любімова Оксана Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю-
ка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6599 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 
4123. Мельник О. О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та 

інтерпретація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мельник Оксана Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-6345 А]
 УДК 821.161.2-3.09(092) 

4124. Наріжна Л. Г. Художній світ прози Л. Первомайського 1960—1970-х рр.: 
концепція героя і мотивна організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Наріжна Людмила Григорівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2009-6392 А] УДК 929Первомайський+821.161.2.09(092) 

4125. Пилипишин С. І. Українське письменство в російській науковій сві-
домості 70—90-х років ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Пилипишин Світлана 
Ігорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6609 А]
 УДК 821.161.2+821.161.1].091 

4126. Пирогова К. М. Художня інтерпретація образу козацтва в українській 
поезії другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Пирогова Кристина Михайлів-
на ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. —  Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-0910 А] УДК 821.161.2.09 

4127. Семененко В. П. Поетичне моделювання прекрасного в українському 
фольклорі: традиційний ідеал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Семененко Вікторія Петрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 
(4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0916 А] УДК 821.161.2-1.09 

4128. Усманова О. В. Жанрово-структурні особливості та стильові модифі-
кації творів Романа Федоріва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Усманова Олена Вікторівна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Кіровоград, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-0518 А] УДК 821.161.2.09 
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4129. Ушкалов О. Л. Творчість Михайла Ялового (Юліана Шпола) в україн-
ському літературному процесі 1920-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ушкалов Олександр Леонідович ; 
НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-
ди]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2009-6702 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 
4130. Шарова Т. М. Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як 

біографічний ландшафт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Шарова Тетяна Михайлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2010-0874 А]
 УДК 821.161.2-3.09 

4131. Шестак А. М. Архетипи в поезії Т. Шевченка : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Шестак Анна 
Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6635 А] УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

4132. Вакуленко Л. В. Східні Карпати в пізньоримський час : (етнокультур. та 
соц.-екон. процеси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.04 "Археологія" / Вакуленко Ліана Василівна ; НАН України, Ін-т архео-
логіі. — К., 2009. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (46 назв). — 100 пр. — [2009-6565 А]
 УДК 902/904(477)(292.452) 

На ступінь кандидата 

4133. Дяченко О. В. Трипільське населення Буго-Дніпровського межиріччя: 
просторово-часовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.04 "Археологія" / Дяченко Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т 
археології. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-0160 А]
 УДК 903.4(477.4)"636" 

4134. Разумов С. М. Крем'яні вироби населення Надчорномор'я доби ранньої 
та середньої бронзи : (за матеріалами поховань) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Разумов Сергій Миколайович ; 
НАН України, Ін-т археології. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-0412 A] УДК 903.2(477.7)"6373/6375" 

4135. Фомін М. В. Поховальна традиція та обряд у візантійському Херсоні 
(IV—Х ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Фомін Михайло Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-0784 А] 

 УДК 904:726.8](477.72)"03/09" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн  

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь доктора 

4136. Лозинський Р. М. Етномовна географія України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Ло-
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зинський Роман Мар'янович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2010-1185 А] 

 УДК 911.3:81'28](477) 
4137. Ровенчак І. І. Географія культури: проблеми теорії, методології та мето-

дики дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Ровенчак Іван Ілліч ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—30. — 100 пр. — 
[2010-1112 А] УДК 911.3:008 

4138. Царик Л. П. Географічні засади формування і розвитку регіональних 
природоохоронних систем : (концептуал. підходи, практ. реалізація) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія 
і раціон. використ. природ. ресурсів" / Царик Любомир Петрович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2010. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (83 назви). — 150 пр. — [2010-0538 А] 

 УДК 911.9:502 

На ступінь кандидата 

4139. Зеленчук В. Р. Територіальна організація регіонального промислового 
комплексу : (на прикл. Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Зеленчук Вікторія Русланівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-6527 А] УДК 911.3:338.45(477.44) 

4140. Литвенко Л. М. Україна в системі Балто—Чорноморської транспортно-
логістичної інтеграції: суспільно-географічний вимір : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Литвенко 
Людмила Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0278 А] 

 УДК 911.3:338.47(4)]:339.92(477) 
4141. Солянікова О. П. Моделювання гідрохімічних характеристик водних 

об'єктів нелінійними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Солянікова Олена 
Петрівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-6700 А] УДК 911.2:556 

4142. Ярков С. В. Сингенез рослинних угруповань у ландшафтах зон техногенезу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. 
географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Ярков Сергій Валерійович ; НАН 
України, Ін-т географії, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 
2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0878 А]
 УДК 911.3:581.9 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія.  
Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

4143. Бездрабко В. В. Становлення і розвиток документознавства в Україні 
(друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Бездрабко Валентина 
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Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (56 назв). — 100 пр. 
— [2010-0027 А] УДК 930.22(477)"19/20" 

На ступінь кандидата 

4144. Блащук С. М. "Правда Руська" у радянській історіографії (1920-ті — 
перша половина 1960-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Блащук 
Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0845 А] 

 УДК 930.1"1920/160" 
4145. Бондарчук Я. О. Документи профспілок як джерело з історії проф-

спілкового руху в незалежній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Бон-
дарчук Ярослав Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 15 с. 
— Бібліогр.: с. 11—13 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6324 А] 

 УДК 930.2:331.105.44](477) 
4146. Гончаревський В. Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській 

історіографії (1991—2009) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Гончаревський 
Владислав Едуардович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0105 А] 

 УДК 930.1(477)"1991/2009" 
4147. Григор'єва Т. Ю. Дипломатичні зносини Речі Посполитої з Османською 

імперією: посольства та дипломатичний церемоніал (1622—1678 рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Григор'єва Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0119 А] 

 УДК 930.1:003.074](438+560)"1622/1678" 
4148. Жиряков О. Ю. Імперський напрям пострадянської російської історіо-

графії Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Жиряков 
Олександр Юрійович ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Запоріз. нац. 
ун-т]. — Миколаїв, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-6498 А] УДК 930.2"1999/2009":94(470+571)"1939/1945" 

4149. Колесник О. В. "Полтавскія Епархіальныя Ведомости" як історичне дже-
рело вивчення діяльності Російської Православної Церкви (1863—1918 рр.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Колесник Олена Володимирівна ; Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — 
Черкаси, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2010-0855 А] УДК 930.2:271.2(05)"1863/1918" 

4150. Толочко Д. В. Історіографія трипільської культури кінця ХХ — почат-
ку ХХІ століття: концептуальні підходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисциплі-
ни" / Толочко Денис Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  
2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2010-0952 А] УДК 930.1(477)"19/20" 
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4151. Чеканов В. Ю. Візантиністика в Київському університеті Св. Володими-
ра (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисциплі-
ни" / Чеканов Всеволод Юрійович ; Київ. славіст. ун-т. — К., 2009. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6316 А] 

 УДК 930.1:378.4(477-25)"18/19" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

4152. Жигло В. В. Документи державних архівів України з історії окупаційно-
го режиму у зоні військового управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисциплі-
ни" / Жигло Володимир Валентинович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0168 А] 

 УДК 930.253:94(477)"1941/1943" 
4153. Збанацька О. М. Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення 

пошукових можливостей (1991—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Збанацька Оксана 
Миколаївна ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і 
мистецтв. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с.  15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-0810 А] УДК 930.255:025.4"1991/2008" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

4154. Романько О. В. Білоруський воєнний колабораціонізм у період Другої 
світової війни (1941—1945) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Романько Олег Валентинович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2009-6475 А] УДК 94(476)"1941/1945" 

На ступінь кандидата 

4155. Вертієнко Г. В. Концепт смерті в іраномовних номадів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Вертієнко 
Ганна Володимирівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-0073 А] 

 УДК 94+393](55) 
4156. Краснодемська І. Й. Внесок вчених української діаспори європейських 

країн у розвиток українознавства (20—60-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Краснодемська 
Ірина Йосипівна ; НДІ українознав. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0240 А] УДК 94(4)(=161.2)"19" 

4157. Надирова О. В. Діяльність державних і громадських організацій Франції 
по збереженню культурної спадщини (1991—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Надирова Ольга 
Віталіївна ; Київ. славіст. ун-т. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6287 А] УДК 94:[719:061.1/.2]](44)"1991/2004" 
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4158. Рудюк О. В. Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана 
відносно СРСР (1981—1989 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Рудюк Ольга Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-0714 А] УДК 94(73:(47+57))"1981/1989" 

4159. Токарев А. М. Витоки та становлення офіційної ідеології принципату 
Імператора Цезаря Августа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Токарев Андрій Миколайович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-0500 А] УДК 94(37)(092) 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

4160. Жулканич Н. М. Аграрні перетворення в областях Українських Карпат 
(друга половина 60-х рр. ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Жулканич Неля Михайлів-
на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36 
(45 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6457 А] УДК 94(477)"19" 

4161. Ігнатенко М. М. Українське село: соціально-економічні зміни (1991—2008 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-
ни" / Ігнатенко Марина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2010. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—39. — 
100 пр. — [2010-0189 А] УДК 94+338.43.02](477-22)"1991/2008" 

4162. Корновенко С. В. Аграрна політика урядів А. Денікіна та П. Врангеля 
(1919—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Корновенко Сергій Валерійович ; НАН України, Ін-т 
історії України. — К.,  2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-0229 А] УДК 94+631.5](477)"1919/1920" 

4163. Хаялі Р. І. Етносоціокультурна еволюція кримськотатарського народу в 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-
торія України" ; 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Хаялі Рустем Ізеттович ; НАН України, 
Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — Львів, 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — 100 пр. — 
[2010-0834 А] УДК 94(477.75)(=512.19)"19" 

4164. Цубенко В. Л. Військові поселення кавалерії на території України. 
1817—1867 рр. (формування, соц.-екон. розв., побут) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Цубенко Валерія Леоні-
дівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Одеса, 2010. — 
30 с. — Бібліогр.: с. 22—27 (56 назв). — 100 пр. — [2010-0541 А] 

 УДК 94(477)"1817/1867" 

На ступінь кандидата 

4165. Андросова С. Л. Культурні процеси в Донбасі в 20—30-ті рр. ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Андросова Світлана Леонідівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0007 А] 

 УДК 94(477.6)"19" 
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4166. Бабічева О. С. Анархізм та повстанський рух в Центральній та Півден-
но-Східній Україні в період національно-демократичної революції (1917—1921 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Бабічева Олена Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0014 А] 

 УДК 94(477)"1917/1921" 
4167. Балух О. В. Буковина у складі молдавської держави у 40-х роках ХІV — 

першій третині ХVІ ст. : (воєн.-політ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України / Балух Олексій Васильович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-0962 А] УДК 94(477.85)"1340/1538" 

4168. Бежук О. М. Громадсько-політична діяльність Ольги Левицької-Баса-
раб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Бежук Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-0026 А] УДК 94(477)(092) 

4169. Бережняк Г. П. Діяльність академіка С. П. Сиром'ятникова в контексті 
розвитку вітчизняного паровозобудування (перша половина ХХ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і 
техніки" / Бережняк Ганна Петрівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-
технол. ун-т трансп., [Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна]. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-0723 А] УДК 94:[001.89:656.2]](477)(092) 

4170. Биченко С. М. Внесок сільськогосподарської кооперації у зміцнення 
добробуту селянства України (1921—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Биченко Сергій Миколайо-
вич ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0031 А] 

 УДК 94(477)"1921/1929" 
4171. Бойков О. Ю. Церковно-релігійні структури в духовному і соціокуль-

турному житті Півдня України кінця ХІХ — початку ХХ ст. автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бойков Олег 
Юрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-0044 А] УДК 94+2-9](477.7)"18/19" 

4172. Бушин В. С. Південноукраїнське повітове місто кінця ХVІІІ — початку 
ХХ століття: формування міського середовища Павлограда : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бушин Віктор 
Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0932 А]
 УДК 94(477.7-21)"17/19" 

4173. Гаврик В. Г. Державницька, суспільно-політична та громадська діяль-
ність Ісака Мазепи (1884—1952 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гаврик Віктор Григорович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0933 А] УДК 94(477)(092)"1994/1952" 

4174. Галушко О. В. Українсько-російські відносини 1991—2008 років: еко-
номічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Галушко Олена Вячеславівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21. — 100 пр. — 
[2010-0628 А] УДК 94+339.9.012](477+470)"1991/2008" 

4175. Голощапова Є. О. Громади євангельських християн-баптистів Південної 
України в умовах суспільних трансформацій 20—30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Голоща-
пова Євгенія Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0103 А] 

 УДК 94:277.4](477.7)"19" 
4176. Горбань А. В. Український самостійницький рух як форма громадянсь-

кого протистояння і боротьби проти тоталітаризму (вересень 1939—1940-і роки) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Горбань Анатолій Вікторович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-
кого, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Черкаси, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0108 А] 

 УДК 94(477)"1939/1940" 
4177. Іващук В. М. Наддніпрянська політична еміграція у громадсько-полі-

тичних процесах Західної України в 1920—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Іващук Володимир Ми-
хайлович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2010. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-0188 А] УДК 94(477.8)"1920/1939" 

4178. Ілляшенко Ю. Ю. Становище дітей в Україні в період розбудови грома-
дянського суспільства: історичний аспект (90-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Ілляшенко Юлія Юріївна ;  Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0853 А] УДК [94(477):342.726-053.2]"1991/2005" 

4179. Касьянова Н. М. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в 
Донбасі (1943—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Касьянова Наталія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-0202 А] УДК 94+364.682.42](477.6)"1943/1953" 

4180. Кіндрачук Н. М. Боротьба Народного Руху України за незалежність 
України: 1989—1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кіндрачук Надія Мирославівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1074 А] УДК 94(477)"1989/1991" 

4181. Козинець О. В. Діяльність добровільних пожежних формувань у Над-
дніпрянській Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Козинець 
Олександр Володимирович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. пожеж. 
безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України]. — Миколаїв, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1036 А] 

 УДК 94:614.84](477)"18/19" 
4182. Кононенко В. П. Суспільно-політичні уявлення та ідеї козацьких інте-

лектуалів гетьманщини : (кінець 80-х років ХVІІ — кінець 60-х років ХVІІІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-
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раїни" / Кононенко Василь Петрович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-0942 А] 

 УДК 94(477)"1680/1760" 
4183. Магась В. О. Всеросійський селянський союз в Україні у 1905—1907 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Магась В'ячеслав Олегович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. 
— Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6415 А] УДК 94(477)"1905/1907" 

4184. Петренко В. І. Більшовицька влада та подільське селянство у 1920-х — 
першій половині 1930-х рр.: причини, технології, демографічні наслідки Голо-
домору-геноциду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Петренко Володимир Іванович ; Кам'янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2009. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6424 А]
 УДК 94(477.43/.44)"1920/1930" 

4185. Поплавський О. О. Донецько-Криворізька радянська республіка: істори-
ко-політичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Поплавський Олег Олександрович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с.  17—
18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0987 А] УДК 94(477)"1918" 

4186. Рафальська Т. Л. "Великий терор" на Житомирщині (липень 1937 р. — 
листопад 1938 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Рафальська Тетяна Леонідівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с.16—17 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0991 А] УДК 94(477.42)"1937/1938" 

4187. Саламаха Н. П. Михайло Погодін і громадсько-культурний рух у Га-
личині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Саламаха Наталія Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2010-0433 A] 

 УДК 94(477.83/.86)(092) 
4188. Сечковський О. О. Діяльність місцевих органів влади Причорноморського 

регіону України з розвитку міжнародного економічного співробітництва (1991—2006 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Сечковський Олексій Олександрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
[Одес. держ. екон. ун-т]. — Одеса, 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с.  19—20 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-1123 А] УДК 94(477.7):342.25"1991/2006" 

4189. Скиданова А. В. Розвиток стаціонарної торгівлі у Харківській губернії 
(друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Скиданова Антоніна Вікторівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0718 А] УДК 94:339.3(477.54)"18/19" 

4190. Склокін В. В. Військові обивателі Слобідської України: інтеграція до 
імперського суспільства (1765—1798 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Склокін Володимир В'ячеславо-
вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-6617 А] 

 УДК 94(477.54/.62)"1765/1798" 
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4191. Сушко Н. В. Історичні місця та розвиток туризму на Черкащині (90-ті роки 
ХХ століття — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сушко Наталія Валеріївна ; Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-0872 А]
 УДК 94(477.46):796.5"199/200" 

4192. Теличко А. М. Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність 
Миколи Бажана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-
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Іванейко Д. С. 3472 
Іваничук Р. (4118) 
Іванко І. (4113) 
Іванов В. В. 3497 
Іванов Ю. Д. 2806 
Іванова В. В. 2959 
Іванова Н. В. 2878 
Івашків В. М. 4111 
Івашків-Когут С. В. 4050 
Іващук В. М. 4177 
Іващук І. О. 3112 
Ігнатенко І. І. 3524 
Ігнатенко М. М. 3003, 
 4161 
Ілляшенко Ю. Ю. 4178 
Ільєнко Р. В. 3041 
Ільницький Я. М. 2807 
Ільяна В. М. 3331 
Іонов В. І. 4019 
Ісаєнко І. І. 3173 
Іскра О. О. 3941 

Іщейкін К. Є. 3700 
Іщенко В. М. 3844 
Каверіна О. Г. 3344 
Кавтиш О. П. 3094 
Кадочнікова О. П. 4080 
Кадочнікова Я. Є. 3445 
Кадук О. В. 2811 
Казакова В. І. 3860 
Калінкіна Н. В. 3636 
Калінько І. В. 3942 
Калушка О. Б. 3607 
Кальян С. Є. 2948 
Калюжная О. С. 3608 
Камаєва С. О. 3438 
Каменський Д. В. 3203 
Канавець М. В. 3248 
Канзюба І. А. 3739 
Каніщева О. В. 2826 
Канюк Г. І. 3992 
Канюк О. Л. 3335 
Каплієнко- 
Ілюк Ю. В. 4020 
Кареба М. І. 2979 
Каркавчук В. В. 3439 
Карлінська Я. В. 3336 
Кармазіна Н. В. 3263 
Карп Г. В. 3042 
Карпенко М. І. 3223 
Карпенко Т. М. 2879 
Карп'юк Ф. Р. 3823 
Картузов М. Ю. 3226 
Касаткіна Н. В. 2805 
Касьянов Д. В. 2914 
Касьянова Н. М. 4179 
Катеринчук К. В. 3204 
Кафарський В. І. 3158 
Кацімон О. А. 4081 
Качайло І. А. 3749 
Качанова Т. В. 3876 
Качинська Т. В. 3580 
Качмар М. Б. 3406 
Качурець Ч. І. 2954 
Кашталян О. М. 4082 
Кашуба С. В. 2812 
Квіт Н. М. 3232 
Керімов А. Т. 3043 
Кириленко Н. М. 3365 
Кириченко К. В. 2930 
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Кириченко С. А. 3237 
Кирій Р. П. 3044 
Кійко А. С. 3473 
Кіндрачук Н. М. 4180 
Кірічков А. В. 3785 
Кісельова Н. В. 2955 
Клименко М. М. 3174 
Клюваденко А. А. 3869 
Клюєнко О. В. 3556 
Клюй О. В. 3264 
Клюка О. М. 3824 
Клягіна Н. П. 3702 
Клячина М. А. 3515 
Кобилянська О. (4120) 
Коваленко І. П. 2860 
Коваленко К. В. 3242 
Коваленко Л. Р. 3833 
Коваленко О. В. 3072 
Коваліско Н. В. 2922 
Коваль І. В. 2952, 3591 
Ковальчук Л. Й. 3592 
Ковальчук С. Я. 3019 
Ковальчук Т. І. 2950 
Ковбаса О. М. 3073 
Ковбасюк Т. Л. 3323 
Ковтун О. О. 3478 
Ковчин Н. А. 3324 
Когут І. А. 3045 
Когут І. Т. 3779 
Когут О. П. 3427 
Кожевников А. Ю. 3175 
Кожедуб Л. Г. 3366 
Козак М. Р. 3540 
Козарезенко Л. В. 3074 
Козарь А. І. 3464 
Козинець О. В. 4181 
Козир Н. Є. 3750 
Козлик Т. І. 3870 
Козлова К. О. 4100 
Кокайло В. С. 3474 
Колесник В. Ю. 3786 
Колесник І. А. 3205 
Колесник М. М. 3466 
Колесник О. В. 4149 
Колесюк В. С. 3586 
Колішецька М. А. 3662 
Колодяжний М. Г. 3206 
Колос М. А. 4030 

Колосюк А. А. 3265 
Колупаєв Б. Б. 3990 
Коляда В. О. 3993 
Конар Р. С. 3751 
Кондратюк В. Є. 3637 
Кондратюк М. В. 3095 
Коновенко Н. Г. 3420 
Кононенко В. П. 4182 
Кононенко І. В. 4065 
Конотоп О. С. 3367 
Контурська О. О. 3541 
Конуп О. Ф. 2900 
Копилова О. В. 3046 
Корнещук В. В. 3345 
Корнєєва Т. М. 3075 
Корнило І. М. 3020 
Корновенко С. В. 4162 
Коробка Г. О. 2880 
Коса Н. С. 2901 
Костель М. В. 2980 
Костенко А. М. 3120 
Костенко М. М. 3096 
Костишин Л. П. 3609 
Кострубіцька О. Є. 3176 
Костюк В. М. 3752 
Костюк У. З. 3097 
Костючек О. М. 2842 
Котляров О. В. 2843 
Коцюба О. С. 3943 
Коцюбинський М. (4120) 
Кочубей А. В. 3368 
Кошелева Н. Г. 3369 
Кошман С. О. 2813 
Кравцова С. Є. 2857 
Кравчук О. Я. 3004 
Краєвська Г. П. 4083 
Крамаренко А. О. 3107 
Крантовська О. М. 3772 
Красноборов О. В. 3177 
Краснов В. Ю. 3678 
Краснодемська І. Й. 4156 
Крет Г. Р. 3207 
Кривда Н. Ю. 2870 
Кривенко М. О. 2861 
Кривицька О. Р. 3047 
Кривов'яз О. В. 3610 
Крижановський Є. М. 2827 
Крижний С. Г. 2931 

Крисан В. І. 3829 
Кротов Г. В. 3312 
Крупська Т. В. 3500 
Крусір Г. В. 3568 
Крушніцький М. С. 3300 
Куб'як Н. І. 3313 
Кудіна О. В. 3611 
Кузєва Н. Г. 3753 
Кузик П. В. 3644 
Кузнецова І. О. 2833 
Кузьменко В. Б. 3159 
Кузьменко В. В. 2871 
Кузьменко Л. Р. 3148 
Кузьмич О. А. 3314 
Кузьміна М. М. 3227 
Кузяєв І. М. 3986 
Кулалаєва Н. В. 3501 
Кулик В. А. 3914 
Куликів П. М. 3031 
Кулієв А. Ю. 3208 
Куліш П. (4111) 
Кульчицька О. В. 3178 
Купріянова В. С. 3076 
Куркін А. М. 3266 
Курмакаєва Н. П. 4068 
Курта Р. П. 3488 
Куссий М. Ю. 3446 
Кустов М. В. 3593 
Куценко М. Ю. 3808 
Куцос О. І. 2881 
Кучер О. В. 3108 
Кучеренко Л. І. 3597 
Кучеренко О. О. 2844 
Кучерявий В. П. 3900 
Кушнарьова І. М. 4038 
Кязімов К. Т. 3421 
Лавріненко І. В. 3894 
Ладницька О. Л. 4042 
Лазор А. О. 3267 
Лазор О. Д. 3252 
Лазоренко О. В. 3792 
Латигіна Н. А. 2941 
Латишенко Л. А. 3542 
Лашко А. П. 3477 
Лебедєв В. О. 3810 
Лебедєва А. В. 3179 
Лебідь Є. М. 4121 
Левицька- 
Басараб О. (4168) 
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Левицький В. В. 3973 
Левочко М. Т. 3346 
Левчук М. В. 3239 
Лейва Каналес  
Максимо Ремигио 3850 
Ленга Е. Л. 3563 
Леницька О. Б. 3612 
Леонов В. В. 3848 
Леощенко Д. І. 2882 
Лесик О. Ф. 3489 
Лещук О. П. 3455 
Лигирда О. Ф. 3754 
Линчак О. В. 3533 
Лисенко Н. Д. 3502 
Лисенко О. Б. 3974 
Литвенко Л. М. 4140 
Литвиненко Н. П. 4070 
Литвинова Є. І. 2804 
Литовченко Л. В. 3370 
Литовченко Н. І. 3440 
Личак Д. П. 3422 
Личенко І. О. 3180 
Лишко С. В. 3282 
Лі Шуан 2981 
Лівак П. Є. 3234 
Лівшиц В. Я. 3944 
Лісовий М. М. 3853 
Лодж Д. (4042) 
Лозинський Р. М. 4136 
Локайчук С. М. 4084 
Ломовських Н. О. 2845 
Лонг (4064) 
Лосікова О. О. 3907 
Лощихін О. М. 3127 
Лубянська С. П. 2902 
Лугова В. М. 2846 
Лужецький В. С. 3767 
Лукова Н. В. 3423 
Лук'янов В. С. 3048 
Лук'янчук С. В. 3583 
Луньова О. В. 3834 
Луценко В. І. 3465 
Луценко І. М. 3133 
Льовкін О. А. 3663 
Любарець Т. Ф. 3638 
Любенко Д. Л. 3679 
Любімова О. В. 4122 
Любченко А. І. 3871 

Люллі Ж.-Б. (4016) 
Лях І. М. 2802 
Ляховченко Н. В. 3371 
Магась В. О. 4183 
Мазепа І. (4173) 
Майборода Н. Г. 4085 
Майстро С. В. 3253 
Макар І. С. 4064 
Макаркіна Г. В. 2960 
Макарчук О. Г. 3077 
Маклакова Г. Г. 2828 
Маковецька- 
Гудзь Ю. А. 4086 
Макогон В. Д. 3049 
Максимець Ю. В. 3005 
Максимів Б. М. 3945 
Макух Я. П. 3872 
Малиновський Ю. В. 2847 
Малиш Н. Г. 3629 
Малишко В. М. 3134 
Маліновська О. С. 2915 
Маліновський В. І. 2816 
Мальцева Т. Є. 3301 
Мамай Л. М. 3428 
Маринець Н. В. 2883 
Маріна О. В. 3372 
Маркович В. П. 3594 
Марусик У. І. 3664 
Марценюк О. П. 3755 
Марченко Б. М. 3181 
Марченко О. Ю. 4031 
Маслиган О. О. 3946 
Маслій В. В. 3793 
Матвєєва О. В. 3373 
Матвієнко Г. А. 3078 
Матвієнко С. І. 3297 
Матвіїв М. Я. 3347 
Матвійчук Т. П. 4087 
Матійчук О. М. 4103 
Матусяк С. В. 2982 
Махмудов Х. З. 3923 
Мачак О. Ю. 4088 
Медведєва В. М. 2862 
Медведєва О. О. 3818 
Медведь Г. М. 3374 
Медвєдєв В. В. 3639 
Медвідь В. Ю. 3021 
Мелех Л. В. 3135 

Мельник О. З. 3149 
Мельник О. О. 4123 
Мельник Т. П. 4089 
Мельниченко О. А. 3254 
Мельничук О. І. 3079 
Мельнікова О. Б. 3564 
Мельохіна В. О. 3716 
Мешко Н. П. 3115 
Микитів О. Ю. 2932 
Миколайчук А. І. 4101 
Миндра І. А. 3080 
Миронова Т. М. 3976 
Миронюк Т. І. 3947 
Мисик І. Г. 2872 
Мислюк Ю. В. 2942 
Мисник Л. Д. 2829 
Митник О. Я. 3348 
Михайленко Н. Ф. 3543 
Михайловська К. В. 3268 
Михайловська М. В. 3835 
Мишанич Г. І. 3645 
Міга В. К. 3006 
Мізіна І. В. 3050 
Мізюк В. М. 3646 
Мілевська- 
Вовчук Л. С. 3727 
Мілєвський О. В. 3756 
Мінченко Д. О. 3544 
Міронець Л. П. 3325 
Мірошнікова О. С. 3902 
Мітяєва Т. Л. 2848 
Міхневич Л. В. 3136 
Міхновський М. І. (3142) 
Мішнєва К. Д. 3613 
Міщук О. В. 3545 
Мовчан Р. О. 3209 
Мовчан Ю. В. 3150 
Мозгова О. М. 3680 
Мозоль Н. І. 3137 
Мойсеєнко Н. М. 3740 
Моргун О. Л. 4007 
Мороз Т. С. 3647 
Морозенко О. П. 3978 
Морозова І. Б. 4044 
Мосаб С. Х. Амуді 3734 
Москаленко Н. В. 4027 
Москалюк Н. В. 4051 
Мосула Л. М. 3599 
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Моторний О. А. 4093 
Мотриченко В. М. 3029 
Мохонько Г. А. 2849 
Мудхі Собхі Яхья 3811 
Музика Н. Я. 3614 
Муратова Д. Б. 3182 
Мусійчук В. А. 4096 
Мухамед'яров Н. Н. 2863 
Набок М. М. 3407 
Набока Р. М. 3948 
Надирова О. В. 4157 
Надточій А. О. 3269 
Назаренко А. В. 3081 
Назарова Д. І. 3574 
Найда І. Т. 3648 
Найденко О. В. 3787 
Наконечний А. Й. 3705 
Наливайко Т. В. 3183 
Нараєвська І. С. 3270 
Наріжна Л. Г. 4124 
Науменко Ю. В. 3814 
Негадайлов П. А. 3434 
Неєлова О. В. 3757 
Нестеренко В. Ю. 3949 
Нестеренко С. В. 3864 
Нестеренко С. С. 3151 
Нефьодов О. О. 3615 
Нецюк О. Г. 3681 
Нечепуренко А. І. 2850 
Нечипоренко А. Ф. 4090 
Нечитайло Т. А. 2903 
Никитенко О. Д. 2830 
Никифоров Р. П. 3905 
Ніжніченко Д. О. 4032 
Нізамутдінова Я. Ф. 4097 
Ніка О. І. 4071 
Нікітін С. О. 3510 
Нікітіна І. В. 2868 
Нікіфорова О. В. 2983 
Ніколаєнко О. В. 3546 
Ніколенко О. В. 3051 
Новак Я. В. 3429 
Новачук Л. В. 3788 
Новіков В. М. 3668 
Носарь Є. А. 3682 
Носенко О. В. 2884 
Носков В. І. 3842 
Овчаренко С. В. 4001 

Овчарук О. В. 3873 
Оксенюк О. В. 3326 
Окунєв І. С. 3138 
Олейнікова Г. О. 4052 
Олексієнко М. М. 2831 
Олійник А. О. 3717 
Олійник Н. М. 3616 
Олійник Т. І. 2998 
Ольхова- 
Марчук Н. В. 3291 
Омаров А. Е. 3271 
Омелян І. П. 3454 
Онищук С. В. 3272 
Онісьєв В. А. 3210 
Опалєв М. Л. 4003 
Опанасюк В. В. 2943 
Оппельд Л. І. 3022 
Опришко В. І. 3600 
Опрошанська Т. В. 3617 
Орендарчук О. Л. 4053 
Орехова І. С. 3184 
Орленко В. В. 3139 
Осадча К. П. 3375 
Осадчук Т. І. 3718 
Осипов А. О. 2885 
Остапенко Ю. В. 3683 
Остроухова Н. В. 4021 
Отрошко Т. В. 3302 
Ошуркевич О. Є. 3854 
Павленко В. В. 3292 
Павленко М. В. 3950 
Павленко Т. В. 2851 
Павленко Ю. О. 2886 
Павлік О. М. 3211 
Павлюк Т. І. 3007 
Павшенко А. В. 3845 
Пазюра С. О. 3519 
Паламарчук Ю. П. 3735 
Паланиця М. П. 3557 
Паланичко О. В. 3525 
Паливода С. Д. 3969 
Пальчиков А. В. 3684 
Панасенко О. Б. 3430 
Панчишин Я. М. 3809 
Панчук О. Ю. 3685 
Паньків В. В. 3458 
Паньків Ю. В. 3994 
Паращук Б. М. 3703 

Паталаха В. Ф. 2933 
Патарак І. В. 2947 
Патика Т. І. 3552 
Пахолюк О. В. 3768 
Пашевін Д. О. 3581 
Пашкевич В. З. 2814 
Пашковська Н. В. 3723 
Первомайський Л. (4124) 
Перекрест А. Л. 3806 
Перепьолкін С. М. 3152 
Петренко В. І. 4184 
Петренко С. І. 4033 
Петренко С. М. 3909 
Петришин Н. Я. 3951 
Петріашвілі Г. 2817 
Петрова О. В. 3758 
Петрович В. В. 4034 
Петровська Т. М. 3915 
Петровська Ю. В. 3376 
Петрочук О. В. 4058 
Петрук С. О. 3595 
Петрученко Л. Ю. 3284 
Печончик Т. І. 4091 
Пилипишин С. І. 4125 
Пирогова К. М. 4126 
Писаренко Н. А. 3528 
Півнева Т. А. 3576 
Піддубна О. М. 3377 
Підлипна Р. П. 3916 
Піжук О. І. 3098 
Пілюков Ю. О. 3212 
Пінчук Д. В. 3213 
Пінчук Ю. Б. 3082 
Пірський Ю. К. 3498 
Плат С. (4102) 
Плехова І. Д. 3906 
Плотнікова А. В. 3214 
Погодін М. (4187) 
Погожих Д. М. 3529 
Погожих О. Г. 3530 
Погорельчук В. А. 4004 
Погорілий Л. В. (2800) 
Подгаєцька О. Є. 3686 
Подгайна М. В. 3759 
Подкопаєв О. В. 3649 
Подольчак Н. І. 3109 
Подолян І. С. 2984 
Пожидаєв А. О. 3378 
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Покалюк В. М. 3379 
Покотилова В. І. 3924 
Полатайко О. М. 3380 
Полінчик- 
Ярова Т. В. 3952 
Поліщук Г. П. 3303 
Поліщук Л. М. 3494 
Поліщук О. А. 3083 
Половінкіна Г. І. 3953 
Пономаренко В. П. 4041 
Пономаренко Є. В. 3185 
Пономаренко С. О. 3719 
Попенко Н. В. 3665 
Поплавський О. О. 4185 
Попов О. Є. 2834 
Попов С. В. 2820 
Попова В. Г. 3121 
Попова Н. О. 3889 
Попова У. Р. 3741 
Попович В. Д. 3475 
Попович О. В. 3954 
Поповченко О. І. 3215 
Поступна О. В. 3273 
Потапова А. Г. 2985 
Похилько В. І. 3747 
Пошивак О. Б. 3630 
Праслова В. О. 4008 
Привалова С. П. 3327 
Приймак О. В. 3982 
Приймаченко Н. В. 3526 
Приймук С. М. 3846 
Примак А. І. 3769 
Принь О. В. 3274 
Прокіп А. В. 3413 
Проценко О. О. 4036 
Прочан А. О. 3084 
Прудник М. М. 2939 
Прусс Д. М. 3008 
Пруський А. В. 3596 
Пугачова Т. М. 3774 
Пунько Б. М. 3408 
Путій О. С. 4059 
Путятін Г. Г. 3729 
Пчелянська Г. О. 3085 
Пшеничний Д. Р. 3904 
Пятисоцька С. С. 4035 
Радзієвська І. Г. 3967 
Радзієвська О. В. 3381 

Радіонова Н. Й. 2986 
Радченко С. М. 3582 
Раєвський О. С. (3812) 
Разумов С. М. 4134 
Рамо Ж.-Ф. (4016) 
Ратніков Б. М. 3283 
Ратовська С. В. 3382 
Рафальська Т. Л. 4186 
Рацук М. Є. 3983 
Рашевська Т. О. 3903 
Рега М. Г. 3099 
Резакова Т. А. 3456 
Резнікова О. А. 2904 
Резніченко Ю. М. 3966 
Рейган Р. (4158) 
Рекут О. В. 4104 
Реутова І. М. 3293 
Речкіна О. О. 3657 
Рєпкіна Ю. М. 3186 
Рибачук А. В. 3383 
Рибчук А. В. 3059 
Рижков Ю. В. 3975 
Римар Я. В. 3825 
Рингач Н. О. 3255 
Ришкова Л. В. 3243 
Різник О. І. 3650 
Ровенчак І. І. 4137 
Рогульська О. О. 3298 
Родіонов О. В. 2835 
Рожко А. О. 3122 
Ромазан О. О. 4102 
Романич І. Б. 3086 
Романська Д. П. 3861 
Романчук А. Л. 3917 
Романько О. В. 4154 
Романюк Є. О. 3984 
Романяк М. М. 3187 
Ромашова Л. О. 3435 
Росковшенко А. Ю. 4009 
Рось Г. В. 3216 
Роша Л. Г. 3731 
Руденко Л. Г. 4022 
Руденко С. П. 3460 
Рудинець М. В. 3862 
Рудич А. І. 3863 
Рудь А. Є. 3981 
Рудько Р. М. 3087 
Рудюк О. В. 4158 

Руснак О. А. 2887 
Рябець Н. М. 3123 
Рябець О. М. 3789 
Рябчин О. М. 3124 
Савицька Н. В. 4013 
Савіцький Д. П. 3503 
Савка А. М. 4023 
Сагайдак О. М. 2905 
Саламаха Н. П. 4187 
Салук І. А. 3384 
Самаалі Хішем 3651 
Самі С. Ю. Альсаіді 3742 
Самісько Т. О. 3436 
Самойлович В. В. 4005 
Самолюк Н. М. 3009 
Самчук З. Ф. 2873 
Сапсай А. О. 3707 
Саттам Ясін Ахмад 
Дала'єн 3447 
Сатушева К. В. 3010 
Сахацький О. І. 3451 
Сахневич І. Д. 3337 
Сверстюк А. С. 3652 
Свида Т. О. 3153 
Свиридко С. В. 2852 
Свінцов О. М. 2961 
Святченко Л. О. 3244 
Севериновська О. В. 3504 
Северіна Г. І. 3618 
Северіна О. М. 4011 
Селезень П. О. 3154 
Семененко В. П. 4127 
Семенішин М. М. 3461 
Семенова Я. О. 3547 
Семенових П. С. 3687 
Семенцова О. В. 3088 
Семотюк О. В. 3467 
Сербенюк Г. А. 3877 
Сергєєва І. С. 4105 
Сердюк А. В. 3023 
Сердюк Т. В. 3385 
Серпенінова Ю. С. 3052 
Сечковський О. О. 4188 
Сєліверстов І. А. 3468 
Сивак О. А. 3431 
Сивогракова З. А. 2906 
Сидор І. П. 3386 
Сидоренко Є. В. 3708 
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Сидоренко Л. П. 3688 
Сидоров Я. Г. 3801 
Сидорчук А. А. 3053 
Сидорчук Л. П. 3640 
Силенко В. Є. 3432 
Симоненко Ю. М. 3805 
Синьоокий О. М. 3100 
Синяєва Л. В.  2999 
Сиром'ятников С. П. 
 (4169) 
Сирота Д. І. 3188 
Ситник Л. Г. 2821 
Сичова Н. В. 2853 
Сігаєв Є. Б. 3631 
Сізов А. О. 3414 
Сікора Я. Б. 3387 
Сіленко В. В. 3217 
Скальська М. Л. 2888 
Скачко О. В. 2934 
Скиданова А. В. 4189 
Склокін В. В. 4190 
Скляр В. М. 3403 
Сковорода Г. С. (2875) 
Скорик В. О. 3275 
Скорик О. М. 4106 
Скоробогатова М. Р. 3388 
Скороварова Є. В. 2889 
Скрильник О. О. 3155 
Скрипник С. В. 3294 
Скулиш Н. Є. 3389 
Слатвицька А. В. 3156 
Слатвінський М. А. 2987 
Сливка Я. І. 3666 
Слончак А. М. 3548 
Слющинський Б. В. 2923 
Смайлова С. О. 2907 
Смірнов Л. Ю. 3689 
Смокович М. І. 3189 
Смоляр Н. П. 4060 
Сніцарчук Л. В. 2869 
Сняла Ю. Ю. 3511 
Соболєв Д. В. 3632 
Соболєва С. І. 3760 
Соболь Є. Ю. 3190 
Соколова Л. О. 3991 
Соловйов В. М. 3763 
Соловйова О. В. 4054 
Солодовник О. В. 3667 

Солянікова О. П. 4141 
Сомбаманія Г. М. 3390 
Сороківська М. В. 3054 
Сорокіна І. В. 2822 
Сорочинська О. Л. 3812 
Сохан І. О. 2935 
Спесивий І. І. 3720 
Співаковська Т. В. 3110 
Стадніченко О. В. 3619 
Станкевич Ю. Ю. 2988 
Стаселович Л. Ю. 3761 
Стаценко Є. В. 3024 
Стельмах Н. В. 3955 
Стельмахович О. Б. 3512 
Степаненко С. В. 3249 
Степанський Д. О. 3554 
Стернюк Ю. М. 3696 
Стефаник В. Ю. 3892 
Стеценко Г. В. 3391 
Стецула Н. О. 3565 
Стешенко В. В. 3349 
Стовба Я. В. 3979 
Стрелковська І. В. 3795 
Строкова І. І. 3218 
Строцька Є. А. 3549 
Стряпко І. О. 2866 
Сулима М. І. 3011 
Сумарюк М. І. 3418 
Супіханов Б. К. 3060 
Супрун Н. А. 2962 
Сургучов І. Д. (4105) 
Сурова О. В. 3653 
Сухоніна Н. С. 3332 
Сухорольський П. М. 3157 
Сушенцев О. Є. 3304 
Сушко Н. В. 4191 
Тарасенко К. В. 3191 
Тарасенко Т. В. 3764 
Тарасюк О. Є. 3587 
Таргоня Н. С. 2800 
Тарік (Мох'д Тайсір)  
Алі Аль Омарі 2815 
Тацакович Н. Л. 3807 
Тащілін М. В. 2832 
Теличко А. М. 4192 
Тепла О. В. 3698 
Теремцова Н. В. 3235 
Терепищий С. О. 3295 

Терещенко М. К. 2989 
Тєлкова О. В.  4063 
Тименко В. П. 3306 
Тимечко І. Р. 3025 
Тимошенко О. В. 3392 
Тимошенко С. В. 3721 
Тимченко О. І. 4092 
Тимчук Л. І. 3315 
Титаренко В. П. 3350 
Тичина Д. М. 3140 
Тишківська Н. В. 3895 
Тімакова Ю. В. 3743 
Тітова Н. В. 3770 
Ткач М. М. 3620 
Ткаченко В. В. 2990 
Ткачук А. О. 3393 
Ткачук В. В. 3771 
Ткачук Г. С. 3985 
Тліг Мабрук 3621 
Токарев А. М. 4159 
Токарський В. А. 3560 
Токовенко Б. Т. 3550 
Толочко Д. В. 4150 
Толстенко Ю. В. 3495 
Толчеєва Т. С. 4037 
Тонкіх І. Ю. 4107 
Торопов А. В. 3995 
Торопчин О. С. 3819 
Торчинський М. М. 4072 
Травін В. В. 3918 
Третьякова К. В. 4062 
Тригуб О. В. 3055 
Трифонова М. Ю. 3505 
Трофименко М. В. 3690 
Трофимов Б. Ф. 2818 
Трохимчук В. В. 3622 
Турис Е. В. 3566 
Туриця В. В. 3516 
Туріна О. А. 4024 
Турпак Т. Г. 3956 
Турубара О. В. 3887 
Тюх Ю. Ю. 3558 
Удальцова К. О. 3575 
Удод О. А. 3669 
Український В. В. 3522 
Урядова В. Д. 4039 
Усенко О. О. 3125 
Усик С. П. 3957 
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Усіченко А. С. 3559 
Усманова О. В. 4128 
Усов В. В. 3775 
Устік Т. В. 3089 
Уткіна Ю. М. 2854 
Ушаков М. М. (4097) 
Ушинський К. Д. (3289) 
Ушкалов О. Л. 4129 
Фаренюк Г. Г. 4002 
Фартучна Г. В. 2956 
Фатерига О. В. 3567 
Федак Н. М. 3276 
Федоненко О. В. 3561 
Федоренко В. Л. 3160 
Федорів Р. (4128) 
Федорук П. І. 3351 
Федорчак О. В. 3277 
Федорченко А. В. 3103 
Федченко І. І. 3847 
Федюшко Ю. М. 3780 
Ферчук К. В. 3790 
Фесенко В. С. 3624 
Фет О. О. (4106) 
Феуєрман В. В. 3305 
Фик М. І. 3820 
Филипчук М. С. 3394 
Филюк Г. М. 2963 
Фігурка М. В. 3278 
Фідря Ю. О. 3238 
Філімонов Ю. Л. 3958 
Філіпенко А. В. 2916 
Філіппов А. В. 3192 
Фісенко І. Ф. 3279 
Фланчик О. Б. 3449 
Флекей Н. В. 3584 
Флис І. М. 2944 
Флорко Т. О. 3462 
Фокіна С. О. 4108 
Фолкнер В. (4101) 
Фомін М. В. 4135 
Фрай Н. (4098) 
Франчук В. М. 3395 
Фуртак І. І. 3280 
Харитонов М. М. 3878 
Харитонова В. В. 3328 
Харитонова Л. В. 3490 
Харлан В. І. 3831 
Харлан О. В. 4010 

Хартман О. Ю. 2908 
Харченко О. І. 3090, 3551 
Харчук В. Ю. 3959 
Харь І. О. 3219 
Хаялі Р. І. 4163 
Хижняк О. М. 3654 
Хмельницький Б. (2943) 
Хмизова О. В. 3316 
Хникіна О. О. 4055 
Хобзей М. К. 3625 
Ходатенко О. Г. 3691 
Холдаєва М. І. 4000 
Хоменко Д. М. 3513 
Хоменко І. Б. 3026 
Хомутенко А. В. 3056 
Хохрякова І. В. 3281 
Христокін Г. В. 2919 
Хряпіна І. С. 3960 
Худяков О. І. 3415 
Царенко О. В. 3104 
Царик Л. П. 4138 
Цвєтаєва М. (4107-08) 
Цезар Гай Юлій (4159) 
Цибульська Т. Є. 3744 
Цогт-Очир  
Цогзолмаа 3448 
Цубенко В. Л. 4164 
Чаговець В. В. 3479 
Чаговець Л. О. 2991 
Чайковська В. В. 3228 
Чаплик К. М. 4025 
Чапюк О. С. 3826 
Чеборака О. В. 2823 
Чеканов В. Ю. 4151 
Челях О. М. 3692 
Чепурна В. О. 3396 
Чередніченко Ю. Г. 2992 
Черемних Н. М. 3416 
Черкас М. Є. 3141 
Черкасов А. В. 3961 
Черкашин О. Д. 3397 
Чернелівська О. О. 3881 
Чернецька О. В. 2993 
Чернєва О. С. 3827 
Черниш О. В. 3057 
Черниш Р. І. 2803 
Чернишов В. І. 3633 
Чернов А. М. 3598 

Черновол О. М. 3919 
Черняк Л. М. 3972 
Чесановський І. І. 3803 
Чеханюк Л. В. 3220 
Чжун Лінь 2994 
Чибісов О. Л. 3736 
Чигрин Р. М. 3851 
Чирвоний О. С. 4056 
Чопик Р. В. 3317 
Чорноус О. В. 3318 
Чуб А. В. 2920 
Чубіна О. А. 3980 
Чудновець І. В. 3113 
Шабля О. С. 3111 
Шавкун М. Г. 3221 
Шадрін І. С. 3693 
Шалімова А. С. 3655 
Шалінський В. В. 3997 
Шамрай В. В. 3142 
Шандиба О. В. 3398 
Шаповал А. І. 4193 
Шаповал М. О. 4112 
Шапошнікова Н. В. 3634 
Шапринський Є. В. 3694 
Шараєвський І. Г. 3781 
Шарманська С. О. 2995 
Шарова Т. М. 4130 
Шатунова Т. О. 3962 
Шахазізян А. Л. 3762 
Шахова Ю. Ю. 3897 
Шевелюк В. А. 4040 
Шевніков М. Я. 3888 
Шевцов А. Г. 3330 
Шевцова Н. В. 3491 
Шевченко І. О. 3865 
Шевченко О. Б. 3813 
Шевченко Т. Г. (4121, 
 4131) 
Шевчук І. В. 3399 
Шелестов К. О. 3143 
Шемаєва Л. Г. 3256 
Шерман О. М. 2936 
Шестак А. М. 4131 
Шеховцова В. І. 3400 
Шиманська К. В. 3920 
Шишкіна С. В. 3517 
Шишко А. О. 3193 
Шишліна О. П. 4061 
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Шкодин А. В. 3401 
Шкодін Я. В. 3030 
Школьний В. Б. 3222 
Шкура О. В. 3874 
Шлапаченко Д. М. 2953 
Шмид О. П. 4194 
Шовкун Л. В. 3012 
Шокалюк С. В. 3329 
Шопа Т. В. 3492 
Шот А. П. 2855 
Шпак Я. В. 3656 
Шпикуляк О. Г. 2864 
Штеньович Т. В. 2909 
Штепа Н. І. 3441 
Штереверя А. В. 2856 
Штонда Ю. І. 3836 
Шукалова О. С. 2910 
Шуленіна О. В. 3704 
Шуліка В. В. 4012 

Шутенко О. В. 3791 
Щербакова Н. С. 3896 
Щербата Н. З. 3126 
Щербина А. М. 2890 
Юдін О. О. 3442 
Юрженко А. В. 3695 
Юринець О. О. 3338 
Юрківська Л. Й. 3921 
Юрченко О. І. 3493 
Юрчишена Л. В. 3091 
Юрчук О. М. 3058 
Юсупов М. М. 3476 
Яворницький Д. (4085) 
Язлюк Б. О. 2996 
Яківчук Г. В. 3402 
Яковенко І. А. 3828 
Яковлєва Ю. К. 3027 
Яковчук В. С. 3898 
Якубовський Д. А. 3450 

Якушин Л. М. 3527 
Яловий М. (4129) 
Ямполець П. В. 4195 
Ямчук П. М. 2874 
Янчук С. В. 3424 
Ярема Н. Ю. 2911 
Яременко О. М. 3970 
Яремко Л. А. 3257 
Ярков С. В. 4142 
Ярмак О. В. 2997 
Ярова Д. О. 3520 
Ярова І. М. 4094 
Ярошевич Т. С. 3841 
Ятчук В. Я. 3875 
Яценко М. В. 3996 
Яценко О. Д. 2891 
Яцишин Б. П. 3480 
Яцков М. (4123) 
Яшан О. О. 4196 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 
 музика 4014 
Автономна Республіка Крим 
 адм. право 3279 
 виноградарство 3879 
 військ. операції 3283 
 захист рослин 3879 
 історія 4163 
 онкологія 3758 
 плодоовоч. п-ва 3953 
 правоохорон. діяльн. 3279 
 реліг. відносини 2945 
 туризм 3092 
 фауна 3567 
Азербайджан 
 геометр. моделювання 3421 
 пожеж. безпека 3421 
Атлантичний океан 3522 
Бескиди, система гір. хребтів 
 гідрологія 3854 
 лісівництво 3854 
Білорусь 
 історія 4154 
Буковина 
 історія 4167 
 мовознавство 4081 
Велика Британія 
 вища пед. освіта 3386 

 початк. шк. 3311 
 преса 2926 
Вінницька обл. 
 аграр. економіка 3007 
 економіка пром. вир-ва 4139 
 музика 4015 
 соц. географія 4139 
 труд. зайнятість 3007 
Волинська обл. 
 історія 4194 
 освіта 3292 
 природ. ресурси 2985 
Галичина 
 історія 4187 
 муз. фольклор 3404 
 преса 2869 
Дніпровсько-Донецька западина 
 геологія 3523 
 нафтогазоносність 3523 
Дніпропетровська обл. 
 історія 4172 
Дністер, р., басейн 
 паводки 3526 
Донбас 
 історія 4165, 4179 
 охорона культур. спадщини 3274 
 права людини 4179 
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Донецький басейн 
 геофізика 3521 
Європа 
 історія 4156 
 митна політика 3152 
 міжнар. право 3152-53 
Європейський Союз 
 зовнішньоекон. політика 3126 
 міжнар. відносини 2950-51 
 міжнар. екон. інтеграція 3120, 3125 
 міжнар. право 3146-47, 3150 
Житомирська обл. 
 історія 4186 
Закарпатська обл. 
 культур.-освіт. т-ва 2866 
 міжнар. екон. співробітництво 3119 
 охорона здоров'я 3594 
 регіон. економіка 3119 
Запорізьке вдсх 
 іхтіологія 3561 
Західна Україна 
 ветеринарія 3892 
 інструмент. музика 4018 
 історія 4177 
 музика 4025 
 регіон. економіка 2974 
Західне Полісся 
 мовознавство 4079 
Іран 
 етнографія 4155 
 історія 4155 
Італія 
 конституц. право 3169 
Канада 
 внутр. політика 2947 
Катеринославська губернія, Півд.  
Україна 
 дерев'яна архітектура 4010 
Керченський п-ів 
 гряз. вулкани 3509 
 літологія 3509 
Київ 
 вища освіта 4151 
 молодіж. рухи 2956 
 нац. б-ки 2859 
 юрид. освіта 3136 
Київська обл. 
 агротехніка 3874 

 декор. садівництво 3874 
Київська Русь 
 церков. суд 3239 
Китай 
 регіон. економіка 2981, 2994 
 розв. продуктив. сил 2981, 2994 
Косово 
 міжнар. конфлікти 2953 
Країни Європ. Союзу 
 міжнар. приват. право 3145 
Країни Півн. Африки 
 міжнар. відносини 2952 
Кременець, м., Тернопіл. обл. 
 екологія 3411 
 флора 3411 
Лівобережна Україна 
 зерн. культури 3884 
 лікар. рослини 3887 
 селекція 3884 
Львів 
 архітектура 4006 
 бібл. фонди 2861 
 музика 4023 
Львівська обл. 
 гігієна 3595 
 екологія 3532 
 соц. медицина 3625 
Наддніпрянська Україна 
 вища освіта 3359 
Німеччина 
 музика 4014 
Ньюфаундлендська енергоактив. зона 
 океанологія 3522 
Одеса 
 архітектура 4007 
 муз. театри 4021 
Османська імперія 
 історіографія 4147 
Павлоград, м., Дніпропетров. обл. 
 історія 4172 
Палестина 
 будівництво 3938 
 орг. вир-ва 3938 
Передкарпаття 
 руслоформування річок 3525 
Південна Україна 
 агротехніка 3886 
 дерев'яна архітектура 4010 
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 етногр. музеї 2867 
 залізн. трансп. 3846 
 історія 4171, 4175 
 протестантизм 4175 
 релігія 4171 
 рільництво 3886 
Південно-Східна Україна 
 ґрунтознавство 3867 
 флора 3559 
Поділля 
 діалекти 4083 
 історія 4184 
Полісся 
 агротехніка 3870 
 добрива 3870 
 орг. вир-ва 3937 
 рільництво 3870 
 с.-г. п-ва 3937 
 фауна 3562 
Польща 
 конституц. право 3169 
 муз. фольклор 3404 
Правобережна Україна 
 агротехніка 3872-73 
 захист рослин 3872, 3881 
 овочівництво 3873 
Придніпров'я 
 екологія 3531 
Причорноморський екон. р-н 
 історія 4188 
Рим Стародавній 
 історія 4159 
Рівненська обл. 
 охорона здоров'я 3589 
 соціологія 3589 
Річ Посполита 
 історіографія 4147 
Російська імперія 
 етнополітика 2948 
Росія 
 історія 4148, 4174 
 міжнар. відносини 2951 
 міжнар. екон. відносини 4174 
 ринок праці 3001 
Севастополь 
 іст. музеї 2868 
Синевир, нац. природ. парк,  
Закарпат. обл. 3558 

Сколівські Бескиди, нац. природ.  
парк, Львів. обл. 3565 
Слобідська Україна 
 військ. формув. 3282 
 історія 4190 
 церк. живопис 4012 
СРСР 
 історія 4158 
США 
 історія 4158 
 кримін. право 3203 
 літературознавство 4100 
 мовознавство 4045 
 податк. злочини 3203 
 права людини 3134 
 проф. освіта 3333 
 серед. освіта 3299 
Тернопільська обл. 
 екологія 3411 
 сіл. госп-во 3861 
 флора 3411 
Угорщина 
 конституц. право 3169 
Україна 
 аграр. право 3244 
 аграр. ринок 3253 
 агротехніка 3875 
 адм. право 3166, 3172, 3174, 
  3176-77, 3180-81, 3183, 3185, 
  3189, 3192-93, 3240, 3260 
 акціонер. т-ва 3030, 3094 
 антимонопол. політика 3270 
 бібл. справа 2860, 2862-63 
 бізнес 3105 
 бух. облік 3919 
 бюджет 3050, 3235 
 видавн. справа 2932, 3906 
 викон. влада 3185 
 вища освіта 3166, 3350, 3353, 
  3356, 3378, 3392, 3402 
 вища пед. освіта 3388 
 внутр. політика 2949 
 вугіл. пром-сть 3262 
 гендер. процеси 3098 
 гігієна насел. пунктів 3251 
 громад. орг. 2949 
 ґрунтознавство 3875 
 держ. безпека 3191 
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 держ. влада 2943 
 держ. політика 3245, 3248 
 держ. упр. 3128, 3183, 3246-47, 
  3249-50, 3253, 3262, 3269, 
  3272, 3276, 3278, 3280-81 
 дизайн 4004 
 діалектологія 4136 
 добрива 3876 
 документознавство 4143 
 дорож.-трансп. система 3436 
 екон. злочини 3194 
 екон. прогнозування 3436 
 екон. розв. 3005, 3094 
 екон. соціологія 2929 
 економіка сіл. госп-ва 4161 
 економіка трансп. та зв'язку 4140 
 електромагніт. безпека 3251 
 етнологія 3403 
 етнополітика 2948 
 євроінтегр. політика 3249 
 житл. буд-во 3093 
 житл. госп-во 3055 
 житл.-комун. госп-во 3278 
 законодавство 3130 
 залізн. трансп. 2798, 3095, 3812 
 захист рослин 3880 
 земел. власність 3209 
 земел. питання (екон.) 3944 
 зерн. культури 3876, 3880, 3883 
 зовніш. політика 2954 
 інвестиц. політика 3263 
 інвестиції 2970 
 інновації 3250 
 іпотека 3055, 3229 
 іпотеч. кредитування 3232, 3247 
 історіографія 4145-46, 4150 
 історія 3323, 4152, 4160-62, 
  4164, 4166, 4168-70, 4173-74, 
  4176, 4178, 4180-83, 4185, 
  4192-93, 4195-96 
 книгознав. періодика 3906 
 комп'ют. технології 3212 
 конституц. право 3158, 3160, 
  3162-63, 3169-70, 3175, 3178, 3191 
 корпор. упр. 2962 
 кримін. право 3204, 3209, 3216 
 кримін.-викон. служба 3305 
 криміналістика 3212 

 легка пром-сть 3104 
 ліс. госп-во 2976 
 маркетинг 3110, 3944 
 мат. моделювання 3439 
 машинобуд. п-ва 3110 
 менеджмент 2932 
 мито 3113 
 міграція 2954 
 міжнар. екон. відносини 3118, 
  3122, 4174 
 міжнар. екон. інтеграція 3117, 
  3120, 3125, 4140 
 міжнар. право 3146 
 місц. бюджет 3040 
 місц. самоврядування 3050, 
  3252, 3267-68 
 мотивація праці 3005 
 муз. освіта 3356 
 муз. фольклор 3402 
 музика 4019-20, 4022 
 м'яс. вир-во 3113 
 наук. дослідж. 2798, 2800 
 наука 3031, 4169 
 нафтогаз. пром-сть 3086 
 нерв. хвороби 3725 
 обіг зброї 3260 
 овочівництво 3888 
 оплата праці 2999 
 оподаткування 3036 
 орг. вир-ва 3945 
 освіта 3031 
 освітлення 4004 
 охорона здоров'я 3234, 3280 
 палеонтологія 3527 
 палив.-енерг. комплекс 3176 
 парламент 2955-56 
 паровозобудування 4169 
 пед. освіта 3334 
 педагогіка 3287, 3289 
 пенсійне забезп. 3269 
 платіж. система 3048 
 пожеж. справа 4181 
 політ. культура 2944 
 політ. лідерство 2942 
 політ. партії 3158 
 політика 2938 
 порти 3907 
 права людини 3137 
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 право власності 3180 
 правоохорон. органи 2900,  
  3172, 3272, 3378 
 праця 3907 
 прикордон. служба 3181 
 природ. ресурси 2976 
 природокористування 3097 
 проф. етика 2914 
 профспілки 4145 
 психологія 2900 
 регіон. економіка 3013, 3021, 
  3096, 3104 
 регіон. упр. 3265 
 ринк. економіка 3246, 3777 
 ринк. ціни 3097 
 ринок зерна 3100 
 ринок праці 3001 
 ринок цін. паперів 2920, 3046 
 с.-г. екологія 3878 
 с.-г. техніка 2800 
 серед. освіта 3303, 3305, 3323 
 сіл. госп-во 4162 
 соц. географія 4136, 4140 
 соц. допомога 3033 
 соц. етика 2915 
 соц. медицина 3626 
 соц. страхування 3284 
 соц.-екон. розв. 3098 
 соціологія 2863, 2877, 2923, 2932 
 спорт. ігри 3305 
 статистика 2920 
 стоматологія 3276 
 стратиграфія 3527 
 суд. витрати 3236 
 судоустрій 3193 
 теплоенергетика 3777 
 транспорт. п-ва 3956 
 труд. відносини 3240 
 труд. зайнятість 3281 
 труд. право 3241 
 труд. ресурси 3006 
 туризм 3099 
 філософія 2874, 2877 

 фін. безпека 3439 
 фін. право 3234-35 
 фін.-кредит. установи 3056 
 фінанси 3031, 3033, 3035, 3039 
 флора 3556 
 фольклор 3406-07 
 худож. промисли 3350 
 цивіл. авіація 3192 
 цивіл. право 3229, 3232 
 цукр. буряки 3244 
 ядер. енергетика 3118 
Українські Карпати 
 ентомологія 3566 
УРСР 
 міжнац. відносини 3159 
 права людини 3159 
Франція 
 держ. і громад. орг. 4157 
 історія 4157 
 муз. театр 4016 
 охорона пам'яток 4157 
ФРН 
 міжнар. екон. відносини 3122 
Харків 
 вища освіта 2799 
 історія 2931 
 наук. дослідж. 2799 
 соціологія 2931 
Харківська обл. 
 внутр. торгівля 4189 
 історія 4189 
Черкаська обл. 
 історія 4191 
Чернігівська обл. 
 енергозбереження 3788 
 муз. освіта 3297 
 регіон. економіка 3062 
 ринок плодоовоч. продукції 3062 
Чорне море 
 геофізика 3520 
 іхтіологія 3564 
 тропіч. циклони 3520 
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