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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

4197. Блажевич Н. О. Співробітництво і взаємозв'язки академій наук України 
та СРСР (1920—1980-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Блажевич Наталія Олександрівна ; 
НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доб-
рова. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-1646 А] УДК 001.89(477+(470+571))"1920/1980" 

4198. Жихарєва Т. Л. Співробітництво Німеччини і України в галузі науки та 
освіти (1992—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Жихарєва Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2397 А] 

 УДК 001+37](430+477)"1992/2007" 

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

На ступінь кандидата 

4199. Білаль Раді А'Ґґель Аль-Забі. Рішення задач функціональної компонов-
ки і верифікації при проектуванні конструктивів цифрової апаратури : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації 
проектув. робіт" / Білаль Раді А'Ґґель Аль-Забі ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-2274 А] УДК 004.023 

4200. Литвиненко О. М. Підвищення вірогідності контролю радіоелектронних 
компонентів із застосуванням послідовних алгоритмів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Литвиненко Ольга Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. 
авіац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-1592 А] УДК 004.052.32 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

4201. Лісовий О. М. Дослідження та розробка обчислювальних пристроїв із 
підвищеною точністю на ПЛІС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Лісовий Олександр 
Миколайович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (29 назв). — 100 пр. — [2010-2613 А] 

 УДК 004.274 
4202. Цололо С. О. Оптимізація витрат апаратури в управляючих автоматах 

Мура на ПЛІС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Цололо Сергій Олексійович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2117 А] УДК 004.274 
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004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

4203. Стахів Р. І. Цифрові синтезатори частоти на основі число-імпульсних 
перетворювачів кодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Стахів Роман Іванович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1993 А] УДК 004.383.3 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

4204. Загарюк Р. В. Математичні моделі та методи для автоматизованого 
проектування інтегральних акселерометрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Загарюк 
Роман Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-2401 А] 

 УДК 004.4'24:621.3.049.772 
4205. Куделіна К. О. Моделі, методи та інформаційна технологія контролю та 

прогнозування показників виробництва монокристалічного кремнію : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Куделіна Каріна Олександрівна ; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і 
упр. — Кременчук (Полтав. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2561А] УДК 004.4:661.68 

4206. Павлов С. В. Дослідження характеристик функціонування телекомуніка-
ційних мереж в сфері інфокомунікаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Павлов 
Семен Вікторович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Одес. держ. акад. 
холоду]. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (13 назв). — 120 пр. — 
[2010-1376 А] УДК 004.483.3 

4207. Побіженко І. О. Системні моделі проектування та верифікації вейвлет-
перетворення стандарту JPEG2000 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Побіженко Ірина 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Харків. держ. акад. культури]. — 
Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (37 назв). — 100 пр. — [2010-1601 А]
 УДК 004.4 

4208. Романюк А. В. Комп'ютерна інформаційно-вимірювальна система для 
оперативного екологічного моніторингу водного середовища : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та ком-
поненти" / Романюк Анатолій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1388 А]
 УДК 004.4:502.51 

4209. Стеля І. О. Моделювання мовного апарату людини в задачах копм'ютер-
ного синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Стеля Ігор Олегович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-1450 А] УДК 004.4'4 

004.6 Дані 

На ступінь доктора 

4210. Малахов Є. В. Інформаційна технологія моделювання складноструктурова-
них предметних областей в системах організаційного управління : (теорія та реалізація) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Малахов Євгеній Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Одес. нац. політехн. ун-т]. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 
(77 назв). — 100 пр. — [2010-2174 А] УДК 004.6 

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

На ступінь доктора 

4211. Вайсман В. О. Моделі, методи та механізми створення і функціонування 
проектно-керованої організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Вайсман Владислав Олександро-
вич ; Одес. нац. мор. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (51 назва). — 100 пр. — [2010-1489 А] УДК 004.7:005.8 

4212. Малиновський М. Л. Методи та засоби проектування технічних і про-
грамних компонентів безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. 
системи та компоненти" / Малиновський Михайло Леонідович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — 
Х., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (37 назв). — 100 пр. — [2010-2647 А]
 УДК 004.7 

На ступінь кандидата 

4213. Ільїна І. В. Метод забезпечення своєчасності передачі інформації в 
комп'ютерних мережах систем критичного застосування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Ільїна Ірина Віталіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків ун-т 
Повітряних сил ім. Івана Кожедуба М-ва оборони України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1738 А] УДК 004.72.031.4 

4214. Корольков І. В. Моделі та методи аналізу маршрутів трафіку в 
об'єднаних комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Корольков Ігор 
Владиславович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухо-
ва, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-1517 А] УДК 004.7 

4215. Мар'яновський В. А. Створення та дослідження гнучких гомогенних 
архітектур кластерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мар'яновський Віталій 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-2660 А] УДК 004.7 

4216. Сєров Ю. О. Методи та засоби побудови ефективних віртуальних 
спільнот на основі веб-форумів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Сєров Юрій 
Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2010-1940 А] УДК 004.738.5+004.773.2 

4217. Стокіпний О. Л. Діагностування служб корпоративної ІР-мережі з вико-
ристанням закономірностей функціонування компонентів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компонен-
ти" / Стокіпний Олександр Леонідович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Харків. 
ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1618 А] УДК 004.735:621.391 
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004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

4218. Арутюнян А. Л. Система м'яких обчислень на базі нейронних мереж 
адаптивного резонансу для розв'язання задач САПР : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / 
Арутюнян Ашот Леонович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — [2010-2041 А]
 УДК 004.896.032.26 

4219. Биченко А. О. Гібридні технології підтримки прийняття рішень при 
пожежогасінні особливо небезпечних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Биченко Артем 
Олексійович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорноби-
ля М-ва України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1841 А] УДК 004.89:614.841.4 

4220. Красовська І. Г. Моделі і методи інформаційної технології ранньої 
діагностики анемій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Красовська Інеса Григорівна ; Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2168 А] УДК 004.891.3:616-005.4 

4221. Лебедєва О. О. Моделі та методи побудови середовища колективного 
проектування для гетерогенних САПР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Лебедєва Оль-
га Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2601 А] УДК 004.896 

4222. Литинська А. Ю. Інформаційна технологія оптимізації портфеля хедж-
фондів з довільним розподілом факторів ризику : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Литинська Анна 
Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 17 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 120 пр. — [2010-2599 А] 

 УДК 004.855+681.518 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

4223. Гороховатський В. О. Структурно-ієрархічні методи аналізу та розпіз-
навання зображень в умовах впливу просторових завад : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / 
Гороховатський Володимир Олексійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 
2010. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (51 назва). — 100 пр. — 
[2010-2347 А] УДК 004.932.2 

4224. Луцький С. В. Основи аналізу та синтезу комп'ютерно-інтегрованих 
технологій механообробки на базі системно-інформаційних моделей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Луцький Сергій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", 
[Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—32 (31 назва). — 100 пр. — [2010-2625 А] УДК 004.9 

На ступінь кандидата 

4225. Аль-Равашдех А. Г. М. Інформаційне забезпечення оперативного 
аналізу показників фінансового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Аль-Равашдех Аділь Галіб Муста-
фа ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 17 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2244 А] 

 УДК 004.932.2:336.76 
4226. Діденко Д. Г. Мультиагентна система дискретно-подійного імітаційного 

моделювання OpenGPSS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Діденко Дмитро Георгійович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2010-1735 А] УДК 004.94 

4227. Івасюк І. Д. Методи і засоби паралельно-ієрархічного перетворення для 
високопродуктивного оброблення зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Івасюк 
Ігор Дмитрович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2010-2425 А]
 УДК 004.932.4.032.24 

4228. Лобанчикова Н. М. Моделі та методи побудови автоматизованої системи 
виявлення та попередження надзвичайних ситуацій на території аеропорту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Лобанчикова Надія Миколаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Херсон, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1524 А] 

 УДК 004.932.75 
4229. Савкова О. Й. Структурно-алгоритмічна організація комп'ютеризованої 

системи моніторингу неоднорідностей гідрофізичних полів водного середовища : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. систе-
ми й компоненти" / Савкова Олена Йосипівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-1390 А] УДК 004.942 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

4230. Гончарук А. Г. Формування механізму управління ефективністю під-
приємства : (на прикл. харч. пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гончарук Анатолій Григоро-
вич ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. 
ун-т]. — Одеса, 2010. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(65 назв). — 100 пр. — [2010-1895 А] УДК 005.6:664 

4231. Жамойда О. А. Управління конкурентоспроможністю підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Жамойда Олексій Анатолійович ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—36. — 120 пр. — [2010-2014 А] УДК 005.332.4 

На ступінь кандидата 

4232. Артюшок В. С. Стратегічний розвиток виробничого потенціалу лісогос-
подарського підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Артюшок Вікторія Станіславівна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2010-1564 А] 

 УДК 005.21:630 
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4233. Балабанова О. І. Організаційно-економічні механізми управління роз-
витком підприємств сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Балабанова Олена Іванівна ; 
ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — 
[2010-1682 А] УДК 005.25:640.4 

4234. Безбородова Т. В. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 
підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Безбородова Тетяна Валеріївна ; 
Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1883 А] УДК 005.57:621 

4235. Булович Т. В. Управління санаційною спроможністю підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Булович Тетяна Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1887 А]
 УДК 005.4 

4236. Бурко Я. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства як ос-
нова збільшення його внутрішньої вартості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бурко Ярослав 
Валерійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2301 А] 

 УДК 005.343:621 
4237. Дубицький Д. П. Оцінка економічної безпеки підприємства при зов-

нішньоекономічній діяльності : (на прикл. гірн.-добув. п-в) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ду-
бицький Денис Павлович ; Криворіз. техн. ун-т, [Акад. мит. служби України Держ. 
мит. служби України]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2387 А] УДК 005.934:339.944 

4238. Зачко О. Б. Обґрунтування регіональних портфелів проектів удоскона-
лення безпеки життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Зачко Олег Богданович ; М-во 
України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. 
катастрофи, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1658 А] УДК 005.8 

4239. Камишникова Е. В. Методи оцінки економічної безпеки промислових 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Камишникова Евеліна Вікторівна ; Приазов. 
держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2444 А] УДК 005.53:334.71 

4240. Карпіщенко О. О. Організаційно-економічні засади забезпечення ін-
новаційного процесу на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карпіщенко 
Олександр Олексійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2155 А] УДК 005.342 

4241. Кібук Т. М. Стратегічний потенціал підприємства : (на матеріалах п-в 
металург. галузі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кібук Тетяна Миколаївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1779 А] УДК 005.21 
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4242. Коробчинський О. Л. Організація та функціонування системи еко-
номічної безпеки підприємств будівельного холдингу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн., 
екон. науки" / Коробчинський Олександр Леонідович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т 
економіки та права "Крок". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1356 А] УДК 005.922.1:69 

4243. Котькалова І. В. Управління капіталом агрохолдингів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Котькалова Інна Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2010-1743 А] УДК 005.93:338.432 

4244. Куташенко М. В. Управління ризиками металургійних підприємств в 
ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Куташенко Максим Валентинович ; Класич. 
приват. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2010-2577 А] УДК 005.52:669 

4245. Лихолобов Е. А. Використання технологій управління персоналом у 
формуванні організаційної поведінки на промисловому підприємстві : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Лихолобов Едуард Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-2100 А] УДК 005.95/.96 

4246. Лобанов О. А. Стратегічне управління прибутком акціонерних товариств 
будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лобанов Олександр Анатолійович ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2057 А] УДК 005.21:69 

4247. Любченко Н. Л. Механізм забезпечення економічної стабільності про-
мислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Любченко Наталія Леонідівна ; Хмельниц. 
нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-1917 А] УДК 005.21 

4248. Макаренко С. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств 
шляхом оптимізації ресурсоспоживання : (на прикл. легкої пром-сті) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Макаренко Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1870 А] УДК 005.332.4 

4249. Мілявський М. Ю. Управління машинобудівним підприємством на 
основі механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Мілявський Михайло Юрійович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. ун-т економіки 
та права]. — Маріуполь, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-2702 А] УДК 005:621 

4250. Мороз А. С. Формування системи надання освітніх послуг з підготовки 
кадрів для підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мороз Анатолій Степанович ; 
Укоопспілка, Львів. комерц. акад., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2010. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (24 назви). — 100 пр. — [2010-1529 А] 

 УДК 005.963.1 
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4251. Нікітін П. В. Стратегія логістичного управління в умовах взаємодії 
різних видів транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нікітін Павло Володимирович ; Нац. 
транспорт. ун-т, [Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного]. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 130 пр. — 
[2010-2185 А] УДК 005.932:656.025.4 

4252. Пономаренко Т. В. Моделі та алгоритми сценарного підходу в управ-
лінні інноваційними проектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Пономаренко Тетяна Вікторівна ; 
Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2010. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2196 А] УДК 005.8 

4253. Ремеслова О. Л. Стратегічне управління підприємством готельного гос-
подарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка і упр. п-вами" / Ремеслова Ольга Леонідівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-1386 А] УДК 005.21:640.43 

4254. Ріщук Л. І. Управління ризиками господарської діяльності на нафтопе-
реробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ріщук Лілія Іванівна ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1543 А] УДК 005.52:005.334]:665.6 

4255. Самофалов В. В. Механізми управління інформаційним забезпеченням 
бізнес-процесів металургійного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Самофалов Вален-
тин Вікторович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. 
обл.), 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2032 А]
 УДК 005.93:669.013 

4256. Ступнікер Г. Л. Формування і оцінка інтелектуального капіталу під-
приємств гірничо-металургійного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ступнікер Ганна 
Леонідівна ; Криворіз. техн. ун-т, [Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Кри-
вий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2010-1949 А] УДК 005.336.4:622 

4257. Фединець Н. І. Програмоване ситуаційне управління торговельними 
підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фединець Наталія Іванівна ; Укоопспілка, 
Львів. комерц. акад. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2010-2228 А] УДК 005.53:334.784 

4258. Хандій О. О. Розвиток методів управління персоналом промислового 
підприємства: аспект самоорганізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хандій Олена Олексіївна ; 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-1832 А]
 УДК 055.22 

4259. Чорток Ю. В. Еколого-економічний механізми управління логістичною 
системою торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Чорток Юлія Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2010-1475 А]
 УДК 005.932:502.13 
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4260. Шамота Г. М. Формування портфелю інноваційних проектів промисло-
вих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шамота Галина Михайлівна ; Сум. держ. ун-т. 
— Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-1630 А] УДК 005.591.6 

4261. Ясінська А. І. Системно-орієнтоване управління витратами машино-
будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ясінська Алла Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-2080 А] УДК 005.935.2:621 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

4262. Кіпоренко Г. С. Удосконалення нормативного забезпечення експлуата-
ційної безпеки трубопровідних систем атомних електростанцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифі-
кація та метрол. забезп." / Кіпоренко Ганна Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2473 А]
 УДК 006.88:621.311.25.039.536.4 

4263. Курський Ю. С. Підвищення точності гідроакустичних вимірювань у 
динамічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Курський Юрій 
Сергійович ; Укр. інж.-пед. акад., [Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр пробл. 
стандартизації, сертифікації та якості"]. — Х., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2576 А] УДК 006.022:534.29 

007 Діяльність і організація. Загальна теорія  
комунікацій і управління (кібернетика) 

На ступінь кандидата 

4264. Білорус А. М. Педагогічні умови формування інформаційної культури у 
майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Білорус Андрій Мико-
лайович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 
— Хмельницький, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-2128 А] УДК 007:355.232(477) 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

4265. Долбенко Т. О. Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень 
активізації пізнавальної діяльності дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Долбенко Тетяна Олек-
сіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2010. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 
(44 назви). — 100 пр. — [2010-1807 А] УДК 008-027.21:027.625 

На ступінь кандидата 

4266. Кива Н. І. Концепція образу Абі Варбурга в контексті культурологічних 
досліджень кінця ХХ-го — початку ХХІ-го століть : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кива 
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Наталія Іванівна ; Харків. держ. акад. культури, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 100 пр. — [2010-2466 А] 

 УДК 008(092) 
4267. Кокоріна К. Г. Синтетичність як особливість культури перехідного 

періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кокоріна Катерина Георгіївна ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1973 А] УДК 008"714" 

4268. Мізрахі М. В. Гра як атрибут постмодерних комунікацій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Мізрахі Марія Василівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1981 А]
 УДК 008:316.28 

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 

На ступінь кандидата 

4269. Шатрова М. Б. Документні ресурси української бібліографії образо-
творчого мистецтва (1996—2005): склад, зміст, особливості розвитку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., 
бібліотекознав., бібліографознав." / Шатрова Марина Борисівна ; НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2000 А] 

 УДК 016:72/77(477)"1996/2005" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

4270. Іванова Н. Г. Електронне інформування в правовій сфері як бібліотеч-
ний аспект розвитку інформатизації в Україні (1998—2008) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 
бібліографознав." / Іванова Наталія Георгіївна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-2424 А] УДК 024.01:[004:34](477)"1998/2008" 

4271. Корчемна І. С. Розвиток системи комплектування і обліку рукописних 
фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів 
(1918—2009) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
27.00.02 "Документознав., архівознав." / Корчемна Ірина Степанівна ; НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-2526 А] УДК 025.2(477)"1918/2009" 

06 Організації загального типу 

061 Організації та інші типи об'єднань 

На ступінь кандидата 

4272. Красніцька Г. М. Роль Ботанічної секції Сільськогосподарського науко-
вого комітету України в розгортанні галузевих досліджень (1918—1927 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і 
техніки" / Красніцька Ганна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. 
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аграр. наук України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2010. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2550 А] 

 УДК 061:63](477)"1918/1927" 
4273. Славко Т. О. Взаємодія неурядових організацій з органами місцевого 

самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Славко Тетяна Олександрівна ; Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). 
— 120 пр. — [2010-1830 А] УДК 061.2:352(477) 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

4274. Рябчикова Ф. Д. Діяльність етнографічного відділу Волинського науко-
во-дослідного музею (1920—1931 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнав., пам'яткознав." / Рябчикова Фаїна Денисівна ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2010-2204 А] УДК [069:39](477.82)"192/193" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

4275. Дяченко М. Д. Преса запорізького регіону другої половини ХХ ст. — 
початку ХХІ ст.: типологія, характеристика, жанрові домінанти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та 
історія журналістики" / Дяченко Марія Дмитрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запо-
ріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2010-2389 А] УДК 070.1(477.64)"19/20" 

4276. Руденко Л. С. Українська журнальна публіцистика в парадигмі пост-
модернізму (80-ті рр. ХХ ст. — перше десятиліття ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія 
журналістики" / Руденко Ліна Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1823 А] 

 УДК 070.1(477)"19/20" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

4277. Александрова О. С. Становлення середнього класу в сучасному україн-
ському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Александрова Олена Ста-
ніславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2010. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 23—29 (70 назв). — 100 пр. — [2010-2122 А] 

 УДК 141.7:316.342.2-058.13 
4278. Голозубов О. В. Радість і сміх у культурних практиках постмодерну: 

філософсько-антропологічні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Голо-
зубов Олександр В'ячеславович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (40 назв). — 
100 пр. — [2010-2333 А] УДК 130.2 
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4279. Дольська О. О. Трансформації раціональності в полі освіти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / 
Дольська Ольга Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. 
— 31 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (37 назв). — 100 пр. — [2010-2142 А] УДК 141.132:37 

4280. Дрожжина С. В. Мультикультуралізм: концептуальна модель та праксео-
логічні виміри її реалізації в українському соціумі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 
Дрожжина Світлана Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Сімферополь, 
2010. — 31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—28. — 100 пр. — [2010-2385 А] 

 УДК 130.2:316.33(477) 
4281. Загрійчук І. Д. Космополітизм і маргінальність у національній культурі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Загрійчук Іван Дмитрович ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2010. — 34 с. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (58 назв). — 100 пр. — [2010-2403 А] УДК 130.2:172.16 

4282. Роговський О. М. Репрезентації темпоральності в системі культури : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Роговський Олександр Михайлович ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—25 
(36 назв). — 100 пр. — [2010-1936 А] УДК 130.2:316.73 

На ступінь кандидата 

4283. Ігнатьєв В. А. Націософія в дискурсі філософських парадигм : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Ігнатьєв Віталій Аркадійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т 
вищ. освіти, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13. 
— 100 пр. — [2010-2152 А] УДК 141.7 

4284. Ілляхова М. В. Структурний підхід до визначення феномену соціального 
часу : (межі та можливості застосув.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ілляхова Ма-
рина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1903 А] УДК 115:316.258 

4285. Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Коннов 
Олександр Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 10—11 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2516 А] УДК 111.852:7.011 

4286. Марчук В. П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад 
міжнародної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Марчук Валерій Петро-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2659 А] УДК 130.2:316.77 

4287. Маслак О. О. Ідея природного права в західній філософській традиції : 
(соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Маслак Олександр Олександ-
рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—
13 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2661 А] УДК 141.7 

4288. Микитинець О. Ю. Типологія концепцій людини в сучасній філософії : 
(методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Микитинець Олек-
сандр Юрійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2694 А] УДК 141.319.8 

4289. Моісєєва Ф. А. Феномен переговорів у комунікативному просторі 
соціуму: соціально-філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Моісєєва 
Фаріда Ахметівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1873 А] УДК 141.7 

4290. Нестеренко Е. А. Ірраціональний вимір сучасної організаційної культури 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія і філософія історії" / Нестеренко Євгеній Анатолійович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2065 А] УДК 141.7+130.2 

4291. Олійник О. М. Глокалізація як соціокультурний феномен : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Олійник Олександр Миколайович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запо-
ріжжя, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1375 А]
 УДК 141.7 

4292. Осадча Л. В. Соціальна комунікація як об'єкт філософського аналізу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Осадча Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1984 А]
 УДК 130.2:316.77 

4293. Павловський В. Л. Духовні практики як засіб трансформації особис-
тості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Павловський Володимир Леонідович ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т вищ. освіти, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1926 А] УДК 130.123.4 

4294. Салій А. В. Віра як гносеологічна категорія в філософії Мартіна Бубера 
та Лева Шестова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Салій Анатолій Володимирович ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1938 А] 

 УДК 1(091) 
4295. Синах А. О. Антропологічні інтерпретації свободи творчості в сучасній 

філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Синах Андрій Олександрович ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Сум. держ. ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1941 А] УДК 130.123 

4296. Сухарева К. В. Туризм як спосіб подолання людиною граничності по-
всякденного буття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Сухарева Катерина Володи-
мирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-1456 А] УДК 141.7:338.48 

4297. Тагірова Г. В. Соціальне прогнозування як засіб регулювання суспіль-
них відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Тагірова Ганна Валеріївна ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. 
— [2010-2221 А] УДК 1:316.3 
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4298. Ткаченко О. Є. Міфопоетика і антропологічні основи української 
народної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Ткаченко Олександр Євгенович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-2225 А] УДК 130.2:[39+615.89](477) 

4299. Усенко І. В. Історико-філософські трансформації раціональності діалогізу-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 
філософії" / Усенко Ілона Віталіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2010-1717 А] УДК 101.8:141.132 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

4300. Найдьонов М. І. Формування рефлексивного управління в організаціях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 
психологія ; психологія соц. роботи" / Найдьонов Михайло Іванович ; Нац. акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Ін-т соц. та політ. психології НАПН 
України]. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2010-2028 А]
 УДК 159.955.4:005 

На ступінь кандидата 

4301. Білоус Р. М. Психологічні особливості формування професійних намірів 
у старшокласників в умовах профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Білоус Руслана 
Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Полтав. держ. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка]. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-2277 А] УДК 159.922.8 

4302. Буркало Н. І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації 
особистості в підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Буркало Наталія 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2300 А] УДК 159.922.1-053.6 

4303. Верьовкіна О. Є. Психологічні чинники формування мисленнєвої куль-
тури підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: [спец.] 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Верьовкіна Олена Євгенівна ; Акад. пед. наук 
України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2313 А] 

 УДК 159.955-053.6 
4304. Волеваха С. В. Соціально-психологічні умови управління розвитком 

спільнот, постраждалих від катастроф : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Волеваха 
Сергій Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2317 А]
 УДК 159.922.27 

4305. Ісаєва Є. С. Антиципаційна спроможність як чинник формування жит-
тєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 
Ісаєва Єлизавета Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2432 А] 

 УДК 159.923.2-053.67-056.26 
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4306. Кихтюк О. В. Психологічні особливості формування етнічної толерант-
ності у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кихтюк Оксана Василівна ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-2470 А] УДК 159.922.4-057.87 

4307. Кірейчева Є. В. Соціально-психологічні умови розвитку Я-концепції 
майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Кірейчева Євгенія Володимирівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2010-1742 А] УДК 159.923.2:378.011.3-051 

4308. Корнієнко І. О. Стратегії копінг-поведінки особистості студента в 
ситуації неуспіху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Корнієнко Інокентій Олексійович ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1910 А] УДК 159.922.8 

4309. Кострікін О. В. Професійно важливі якості керівника як чинник ефек-
тивності управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.03 "Психологія праці, інж. психологія" / Кострікін Олексій 
Вікторович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 150 пр. — [2010-1865 А] УДК 159.98:005.3 

4310. Коцюба Г. О. Психологічні особливості організації узалежненого кохан-
ня у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Коцюба Ганна Олександрівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-2538 А] УДК 159.923-055.2 

4311. Кочарян І. О. Типологічні та структурні особливості особистісного симп-
томокомплексу відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кочарян Ігор Олександ-
рович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2540 А] УДК 159.947.23 

4312. Кулаковський Т. Ю. Психологічні чинники розвитку здібностей до 
підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.10 "Організац. психологія ; екон. психологія" / Кулаковський Тарас Юрійович ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2010-1589 А] УДК 159.98:33 

4313. Лашук В. Г. Психологічні особливості переживання самотності в 
юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Лашук Вікторія Григорівна ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-2022 А] УДК 159.922.62-053.67 

4314. Литвинчук Л. М. Психологічні чинники сприймання студентською мо-
лоддю музичних творів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Литвинчук Леся Михайлівна ; 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2010-1523 А] УДК 159.937.53:78 

4315. Лукасевич О. А. Суб'єктно-вчинкові критерії оцінки особистісної 
зрілості студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лукасевич Оксана 
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Анатоліївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Запоріз. нац. ун-т]. — Луцьк, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2622 А] 

 УДК 159.923.2-057.87 
4316. Мельник О. А. Історико-психологічна реконструкція картини світу лю-

дини княжої доби : (на матеріалі текстів "Правда Руська") : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психоло-
гії" / Мельник Оксана Андріївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 
К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1747 А] 

 УДК 159.9(091) 
4317. Предко С. В. Особистісні детермінанти ризикованої поведінки в екстре-

мальних видах спорту : (на прикл. підвод. плавання) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умо-
вах" / Предко Станіслав Валерійович ; Нац. ун-т оборони України, [Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-1383 А] УДК 159.9:797.2 

4318. Проскурняк О. П. Психологічна структура та особливості прояву фено-
мену готовності до материнства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Проскурняк Ольга 
Петрівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-1604 А] УДК 159.9-055.26 

4319. Пучина О. В. Психологічне забезпечення якості професійного станов-
лення управлінського персоналу металургійного підприємтсва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.03 "Психологія праці, інж. 
психологія" / Пучина Ольга Віталіївна ; Укр. інж.-пед. акад., [Класич. приват. ун-т]. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2010-1879 А] 

 УДК 159.9:669.013-057.51 
4320. Туз Л. Г. Психоаналітична інтерпретація як засіб корекції поведінки 

учасників активного соціально-психологічного навчання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Туз Лари-
са Григорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1995 А] УДК 159.922.7 

4321. Усатенко О. М. Супервізорство у фаховій підготовці психолога-практика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і 
вік. психологія" / Усатенко Оксана Миколаївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Луцьк, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1461 А] УДК 159.98-051 

4322. Фадєєва М. В. Психологічні умови підготовки керівників загальноос-
вітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і 
вік. психологія" / Фадєєва Марія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти". — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2010-1788 А]
 УДК 159.923:37.091.113 

4323. Фрідман О. В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного 
досвіду: індивідуально-типологічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Фрідман 
Ольга В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1790 А] УДК 159.923 
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4324. Чернуха І. О. Психокорекція особистості засобами арт-терапії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. 
психологія" / Чернуха Ірина Олександрівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
[Республ. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1474 А] УДК 159.964:159.923.2 

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

На ступінь кандидата 

4325. Літінська О. Ю. Ісостенічне та акаталептичне висловлювання в антич-
ному скептицизмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Літінська Ольга Юріївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-2614 А] УДК 165.72 

4326. Макаров З. Ю. Стохастичність як інтердисциплінарна ідея в сучасній 
науці : (філософ.-методол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Макаров Зоріслав Юрійович ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Чернівці, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1977 А] УДК 167.7+168.5 

4327. Радзиняк Т. І. Ціннісні параметри та методологічні засади гуманізації 
науки і техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.09 "Філософія науки" / Радзиняк Тетяна Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-2068 А] УДК 167:[001+62 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

4328. Шаповалова І. В. Моральні пріоритети українського державотворення : 
(соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Шаповалова Ірина Василівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-2118 А] УДК 17.022.1:316.334.23 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

4329. Дзюба О. В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як 
система : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Ре-
лігієзнавство" / Дзюба Олександра Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2377 А] 

 УДК 2-1 
4330. Кришмарел В. Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження по-

нять "смерть" та "любов" : (філософ. та релігієзнав. виміри) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кришма-
рел Вікторія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2558 А] УДК 2-186 

4331. Сіман О. М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних 
відносинах сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Сіман Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2010-1942 А] УДК 2-67(477) 
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27 Християнство 

На ступінь доктора 

4332. Головин С. Л. Проблемы и перспективы постсоветской евангельской 
миссиологии : автореф. моногр. на соискание ученой степени д-ра философии (PhD) 
по теологии : спец. 030103 "Теология" / Головин Сергей Леонидович ; Христиан. 
гуманит.-экон. открытый ун-т. — Одесса, 2010. — 21 с. — Библиогр.: с. 18—19. — 
100 экз. — [2010-1577 А] УДК 27-247 

На ступінь кандидата 

4333. Баханов А. К. Релігійно-філософські погляди архієпископа Інокентія 
(Борисова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.11 "Релігієзнавство" / Баханов Андрій Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-1802 А] УДК 27-852.5 

4334. Данілова І. Ю. Протестантські релігійні організації в Україні у повоєн-
ний період (1945—1955 рр.): структура, діяльність та стосунки з владою : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Данілова Ірина Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1580 А] УДК 274/278-9(477)"1945/1955" 

4335. Кравченко І. О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії Х — 
початку ХІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кравченко Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-2544 А] УДК 27-9(491.1) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь кандидата 

4336. Радіонова Г. В. Тоталлогічний вимір феномена гри : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і 
філософія історії" / Радіонова Ганна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2199 А] УДК 303.725.38 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

4337. Лумпова Т. І. Інтеграція інформаційно-статистичних ресурсів для вив-
чення ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.10 "Статистика" / Лумпова Тетяна Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2172 А] 

 УДК 311.213:339.13 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

4338. Даниленко О. Я. Соціокомунікативні процеси у суспільстві, що транс-
формується: лінгвоконфліктологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня д-ра соціол. наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Даниленко Оксана 
Якимівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (43 назви). — 100 пр. — [2010-2367 А] УДК 316.285 

4339. Лисюк А. І. Соціокультурна детермінація політичного лідерства: зміст, 
способи, еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лисюк Анатолій Іванович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (68 назв). — 
100 пр. — [2010-1976 А] УДК 316.46:323.2 

На ступінь кандидата 

4340. Бабак І. М. Об'єктивні та суб'єктивні чинники в ідентифікації рівня 
бідності східного та західного регіонів України : (на прикл. Дніпропетровщини та 
Львівщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Бабак Ірина Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — 
Запоріжжя, 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2082 А]
 УДК 316.334(477) 

4341. Глебова Н. І. Продукування етнокультурних ідентичностей спільнот 
Північного Приазов'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Глебова Наталя Іванівна ; Ін-т 
соціології НАН України. — К., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-2329 А] УДК 316.347(477.64) 

4342. Горбенко Я. О. Наукові комунікації в сучасному українському суспіль-
стві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. 
та галуз. соціології" / Горбенко Яна Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2341 А] 

 УДК 316.74(477) 
4343. Мельніков А. С. Соціологічна уява Едварда Тірік'яна: імагінативна 

логіка конструювання соціологічної теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Мельніков Андрій 
Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володи-
мира Даля]. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 
— 100 пр. — [2010-2690 А] УДК 316.2:316.74 

4344. Новожилов Б. В. Духовна культура як чинник формування іміджу 
політичного лідера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / Новожилов Борис Валерійович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (3 назви). 
— 100 пр. — [2010-1785 А] УДК 316.722:304.4 

4345. Провоторова Н. В. Система професійної та управлінської мотивації 
державних службовців як представників соціономічних професій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; пси-
хологія соц. роботи" / Провоторова Наталія Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля МОН України. — Луганськ, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1385 А] УДК 316.663.2-057.34 

4346. Ратушна Т. О. Релігійні практики в соціокультурному просторі Пів-
денно-Східного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Ратушна Таїсія 
Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2069 А] 

 УДК 316.722:2(477.64) 
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4347. Слабко Я. Я. Функціонування організаційної культури персоналу сучас-
них промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Слабко Яна Яківна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 
[2010-2211 А] УДК 316.7:658 

4348. Чопей В. С. Соціологічний портрет сучасного студента: основні тен-
денції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Чопей Вікторія Степанівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — 100 пр. — 
[2010-1998 А] УДК 316.344.34:378 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

4349. Дмитренко О. С. Громадська думка як чинник демократизації полі-
тичної культури в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Дмитренко Оксана Сергіївна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-1806 А] УДК 32.019.5(477) 

4350. Кирилюк Н. А. Політична активність громадян як чинник демокра-
тизації сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кирилюк Наталія 
Андріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Європ. ун-т]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1419 А] 

 УДК 32.019.51 
4351. Кутик О. М. Панас Петрович Любченко: політична діяльність та еволю-

ція світогляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Кутик Ольга Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріж-
жя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 
[2010-1697 А] УДК 32.019.5(477)(092)"1897/1937" 

4352. Щерба О. В. Кримськотатарська спільнота як суб'єкт політики в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти і процеси" / Щерба Оксана Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. 
ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — 
[2010-1554 А] УДК 32(477)(=512.19) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

4353. Кривошеїн В. В. Політична ризикологія: концептуально-парадигмальні 
та наукознавчо-праксеологічні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Кривошеїн Віталій Во-
лодимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (33 назви). — 100 пр. — [2010-2556 А] УДК 321.01 

На ступінь кандидата 

4354. Іванюк М. І. Інституціоналізація та функціонування громадянського су-
спільства в західному регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Іванюк Микола Ігорович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 
Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2017 А]
 УДК 321.01 
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4355. Щурко О. М. Особливості трансформації та формування міжнародного 
образу України на сучасному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Щурко Олена Михайлівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). 
— 100 пр. — [2010-1555 А] УДК 321.01:17.022.1](477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

4356. Дмитренко С. П. Етнічні спільноти як суб'єкти формування політичної 
культури в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / Дмитренко Степан Петрович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2380 А] УДК 323.15:316.722 

4357. Матвієнко А. С. Політико-правові засади децентралізації влади в кон-
тексті адміністративної реформи в України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Матвієнко Анатолій 
Сергійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2102 А] УДК 323.01 

4358. Семко В. Л. Українсько-російські етнополітичні відносини у постра-
дянську добу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Семко Вадим Леонідович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-1545 А] 

 УДК 323.15 
4359. Станкевич І. П. Сучасні політичні конфлікти: основні джерела та шляхи 

розв'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Станкевич Інна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-1616 А] УДК 323.269.3/.6 

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

На ступінь кандидата 

4360. Шеховцов А. В. Нові праворадикальні партії в сучасних європейських 
країнах: причини електоральної підтримки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Шеховцов Антон Воло-
димирович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. 
— Миколаїв, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 120 пр. — [2010-1837 А]
 УДК 323.2+329.17](4) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

4361. Балута Т. П. Групи інтересів у політичному процесі сучасної України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Балута Тетяна Павлівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Одес. держ. екон. ун-т]. 
— Одеса, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1683 А] 

 УДК 323.2(477) 
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4362. Качмарський Є. І. Місцеве самоврядування в контексті становлення 
громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Качмарський Євгеній 
Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2462 А] УДК 323:352](477) 

4363. Кваша О. П. Політична культура регіону та її вплив на формування та 
реалізацію регіональної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / Кваша Олександр 
Павлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-2464 А] УДК 323(477) 

4364. Макаренко Б. Г. Захист прав людини як чинник забезпечення полі-
тичної стабільності в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Макаренко Богдан Генна-
дійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2638 А] УДК 323.2(477) 

4365. Панова В. Є. Регіональна політика держав Європейського Союзу в кон-
тексті забезпечення децентралізації в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Панова Вік-
торія Євгенівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Донец. 
нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1377 А]
 УДК 323.174(477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

4366. Готун А. М. Нові інформаційно-комунікаційні технології в глобальній 
системі політичної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Готун Андрій 
Миколайович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2349 А] 

 УДК 327+316.774 
4367. Макарук І. В. Демократизаційний розвиток в умовах прагматизації сис-

теми міжнародних відносин (концептуальний вимір) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Макарук Ігор Васильович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-2639 А] УДК 327:321.7 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

4368. Комарницький М. М. Інституційні механізми забезпечення політичної 
стабільності в Південно-Східній Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Комар-
ницький Михайло Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1514 А] УДК 327.56(5-12) 

4369. Михайлюк Т. С. Політико-системний вимір інформаційно-комунікацій-
них стратегій скандінавських країн (Швеція, Фінляндія, Норвегія) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. сис-
тем та глобал. розв." / Михайлюк Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т світ. 
економіки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-2700 А] УДК 327+316.774](1-87) 



   

 
27

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

4370. Литвин В. С. Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної 
Європи та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Литвин Віталій Сергійович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2010-1364 А]
 УДК 328.1((4-191.2)+477) 

329 Політичні партії та рухи 

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

На ступінь кандидата 

4371. Горицька Г. В. Ісламські партії в політичних процесах країн арабського 
світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Горицька Галина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2346 А]
 УДК 329.3:28(53) 

4372. Соколов А. С. Генезис і еволюція політики англійського лейборизму: 
сутність, методи, концепції : (іст.-політол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Соколов Андрій 
Сергійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Одес. держ. екон. ун-т]. — 
Чернівці, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1316 А]
 УДК 329(410) 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

4373. Баснін О. С. Політична активність студентства у контексті трансфор-
мації суспільних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Баснін Олександр Сер-
гійович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Одес. держ. екон. 
ун-т]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1402 А]
 УДК 329.78(477) 

4374. Захаренко К. В. Інституційний розвиток молодіжних організацій як 
складової громадянського суспільства в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Захаренко 
Костянтин Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2411 А] 

 УДК 329.78(477) 
4375. Левик Б. С. Розвиток концепції національної безпеки і оборони України 

в програмних документах українських політичних партій в період 1992—2009 рр. : 
(воєн.-іст. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
20.02.22 "Військ. історія" / Левик Богдан Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-2586 А] УДК 329:355.45(477)"1992/2009" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

4376. Головкова Л. С. Формування та розвиток сукупного економічного 
потенціалу корпорації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Головкова Людмила Степанівна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (55 назв). 
— 150 пр. — [2010-1804 А] УДК 330.34:332.012.324 

4377. Максишко Н. К. Аналіз та прогнозування розвитку економічних систем 
методами дискретної нелінійної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Максишко Наталія Костянтинівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2010. — 34 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—31 (67 назв). — 100 пр. — [2010-1699 А] 

 УДК 330.46:519.86 
4378. Михайловська О. В. Інформаційне середовище інноваційно-інвестицій-

ної діяльності в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Михайловська 
Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т економіки і міжнар. відносин, [Ін-т 
міжнар. відносин Нац. авіац. ун-ту]. — К., 2010. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 25—31 (70 назв ). — 100 пр. — [2010-2699 А] УДК 330.341.1+332.143 

На ступінь кандидата 

4379. Авксєнтьєв М. Ю. Державно-приватне партнерство як сучасний меха-
нізм залучення інвестицій в інфраструктурні галузі України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Авксєнтьєв Максим Юрійович ; М-во економіки України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2241 А]
 УДК 330.322(477) 

4380. Агій Я. Ю. Трансформація територіальної організації господарства 
Закарпатської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Агій Ярослав Юрійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18(5 назв). — 100 пр. — [2010-1721 А] 

 УДК 330.341.4:334.711(477.87) 
4381. Артюхіна М. В. Формування соціально-економічного потенціалу вищої 

школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Артюхіна Марина Володи-
мирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — 
[2010-1881 А] УДК 330.342.146:378 

4382. Бала В. В. Організаційно-економічний механізм підвищення ефектив-
ності інвестиційної діяльності підприємств основної хімії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бала 
Володимир Володимирович ; Сум. держ. ун-т, [Кременчуц. держ. ун-т ім. Михайла 
Остроградського]. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2010-1566 А] УДК 330.322.5:661 

4383. Бетехтіна Л. О. Формування і управління оборотним капіталом на під-
приємствах хлібопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бетехтіна Людмила Олександрівна ; 
Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. 
ун-т", [Європ. ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1404 А] УДК 330.142.26:664 
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4384. Бодак Є. В. Еколого-економічний механізм відшкодуванння збитків, 
спричинених нецільовим використанням земель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охоро-
ни навколиш. середовища" / Бодак Євгенія Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2010-2283 А] УДК 330.15 

4385. Брайловський І. А. Інвестиційна діяльність і економічний розвиток: 
методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Брайловський Ілля Аркадійо-
вич ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2002 А] УДК 330.322:330.342 

4386. Волковський Д. С. Управління інвестиційною діяльністю суб'єктів іпо-
течного ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Волковський Дмитро Сергійо-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2010-2006 А] УДК 330.322.16:336.77](477) 

4387. Гоменюк М. О. Механізм регулювання інноваційної діяльності на ре-
гіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гоменюк Марина Олександрівна ; Н.-д. 
екон. ін-т М-ва економіки України, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-1894 А] УДК 330.341.1:332.122 

4388. Гощинський А. В. Інноваційний розвиток мережевих організацій віртуаль-
ного типу : (на прикл. інформ.-комунікац. сектора економіки) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Гощинський Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1769 А]
 УДК 330.341.1:334.78 

4389. Єропутова О. О. Методи планування і регулювання оборотного капіталу 
на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єропутова Ольга Олек-
сандрівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 150 пр. — [2010-1810 А] 

 УДК 330.142.26:621 
4390. Загорська Т. В. Амортизаційна політика машинобудівного підприємства 

в системі антикризового управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Загорська Тетяна Воло-
димирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1343 А] УДК 330.142.211.4:621 

4391. Злупко Л. А. Зайнятість в умовах формування інноваційної економіки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Злупко Леся Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-2417 А] УДК 330.341.1:331.52](477) 

4392. Ісаченко Н. В. Екологічні та економічні засади зонування земель як пе-
редумова сталого розвитку землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
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навколиш. середовища" / Ісаченко Наталія Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 130 пр. 
— [2010-2434 А] УДК 330.15 

4393. Карасьов І. В. Формування інноваційної політики регіону в умовах 
підвищення рівня мінливості зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Карасьов Іван Валерійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2451 А] УДК 330.341.1:332.146 

4394. Колесник Т. В. Міжрегіональний економічний розвиток та його регулю-
вання : (на матеріалах "Поділля") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Колесник Те-
тяна Василівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 110 пр. — [2010-2020 А] 

 УДК 330.3:332.135(477) 
4395. Колотуша Л. М. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств об-

слуговування повітряного руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колотуша Людмила Миколаївна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. 
— [2010-2510 А] УДК 330.341.1:656.7 

4396. Кондрацька Н. М. Формування інституційної системи ринку цінних 
паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кондрацька Наталія Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1908 А] 

 УДК 330.837:336.763 
4397. Костюченко Н. М. Еколого-економічні основи формування інституцій-

них механізмів сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-
вища" / Костюченко Надія Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2532 А]
 УДК 330.837:502.175 

4398. Котенок А. Г. Механізм координації трансформаційної економіки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Котенок Андрій Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1588 А] УДК 330.1.01 

4399. Купрій Н. А. Математичні моделі оцінювання опціонних стратегій за 
умов невизначеності фондового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Купрій Наталія Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-2574 А] 

 УДК 330.4:336.76 
4400. Лиса О. В. Управління оборотним капіталом промислових підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Лиса Олена Володимирівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — [2010-2593 А] УДК 330.142.26 

4401. Лінь Сень. Оптимізація рівня економічного ризику на базі теоретико-
ігрового моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Лінь Сень ; 
Класич. приват. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Запоріжжя, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 150 пр. — [2010-2611 А] 

 УДК 330.4 
4402. Марковський О. В. Моделювання структури та управління ризиками в 

діяльності комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Мар-
ковський Олександр Вікторович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2010-2653 А] УДК 330.47:336.71 

4403. Маяков О. В. Моделювання закупівельних процесів у логістичному лан-
цюгу постачань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Маяков Олег 
Вікторович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2678 А] УДК 330.4 

4404. Мішин Ю. Р. Соціальний капітал в сучасній економічній системі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Мішин Юрій Руфімович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-1595 А] УДК 330.14:316 

4405. Носова Т. Ю. Інституційна конкурентоспроможність ієрархічних і ме-
режевих структур в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Носова Тетяна Юріївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1922 А] УДК 330.837:330.342 

4406. Олійник М. В. Інституційна динаміка фінансового сектору економіки в 
умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Олійник Марія 
Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 16 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2188 А] УДК 330.837 

4407. Політова І. В. Складові забезпечення інвестиційної діяльності опера-
торів телекомунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Політова Ірина Вікторівна ; Одес. нац. 
акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-0708 А] УДК 330.322.5:007.51 

4408. Родіонов О. В. Розробка організаційно-економічного механізму залучен-
ня фінансових івестицій переробними підприємствами АПК : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Родіонов Олексій Володимирович ; М-во аграр. політики України, Луган. нац. аграр. 
ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-0710 А] УДК 330.322:631 

4409. Савицька С. О. Транснаціоналізаційні фактори інтеграції України у 
світове господарство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Савицька Світлана Олек-
сандрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1389 А]
 УДК 330.341:330.8 

4410. Тищенко М. П. Інформаційний сектор в трансформаційній економіці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
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теорія та історія екон. думки" / Тищенко Марія Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-1459 А] УДК 330.8 

4411. Тутутченко О. В. Науково-практичні підходи до розробки та реалізації 
сучасної стратегії аптечних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ту-
тутченко Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1831 А]
 УДК 330.131.7:615.12 

4412. Українська О. О. Фінансові ризики суб'єктів господарювання: оцінка і 
зниження їх негативного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Українська Ольга Олександрівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2010-1620 А] УДК 330.131.7 

4413. Шиш І. М. Економіко-математичне моделювання структури виробниц-
тва на підприємствах малого бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Шиш Ірина Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1634 А] УДК 330.4:334 

4414. Штанько Л. О. Формування ефективної інвестиційної стратегії під-
приємств молочної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Штанько Людмила Олек-
сандрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2010-1958 А] УДК 330.322.5:637.1 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

4415. Зайцева К. В. Теоретичні та методологічні основи соціалізації ринку 
праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Зайцева Клавдія Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. 
ін-т залізн. трансп. Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Донецьк, 2010. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (33 назви). — 100 пр. — [2010-2406 А] УДК 331.5 

4416. Лучик С. Д. Механізм збереження трудового потенціалу села : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, еко-
номіка праці, соц. економіка і політика" / Лучик Світлана Дмитрівна ; НАН України, 
Ін-т екон.-прав. дослідж., [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики Ук-
раїни]. — Донецьк, 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (36 назв). — 
100 пр. — [2010-2626 А] УДК 331.522.4:316.334.55 

На ступінь кандидата 

4417. Атаманюк Е. А. Використання трудового потенціалу сільського насе-
лення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Атаманюк Еліна 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Поділ. держ. аграр.-
техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 150 пр. — [2010-1565 А] УДК 331.522.4(477-22) 

4418. Вашуленко О. С. Організаційно-економічне обґрунтування розвитку 
кадрового потенціалу наукової системи України : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Вашу-
ленко Олександра Сергіївна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу 
та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1888 А] 

 УДК 331.5.024.52/.54:001](477) 
4419. Голубник О. Р. Економіко-математичне моделювання трудової міграції 

населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Голубник Ольга 
Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-1733 А] УДК 331.556:330.4](477) 

4420. Жиліна М. В. Підвищення ефективності функціонування регіонального 
ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Жиліна Марина 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1899 А] 

 УДК 331.52(477) 
4421. Збаржевецька Л. Д. Підвищення інноваційної активності найманих пра-

цівників в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Збаржевецька 
Людмила Дмитрівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Кіровоград. 
нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2010-2414 А] УДК 331.522.4 

4422. Мацола М. М. Розширення можливостей людського розвитку сільського 
населення Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ма-
цола Михайло Михайлович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2673 А] УДК 331.5:316.334.55](477.8) 

4423. Мельянкова Л. В. Облік і контроль оплати праці в сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельянкова Людмила Василівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1919 А] УДК 331.2:631.11 

4424. Міцкевич Н. А. Мотивація робітників основного виробництва на 
підприємствах машинобудівного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міцкевич Наталя 
Альгірдасівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1705 А] УДК 331.101.3:621 

4425. Нікіфорова Л. О. Соціально-психологічні чинники мотивування пра-
цівників приладобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нікіфорова Лілія 
Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 
2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (30 назв). — 100 пр. — [2010-2104 А]
 УДК 331.101.3:621 

4426. Пиц В. І. Відтворення людського потенціалу в умовах формування 
інноваційної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Пиц Володимир 
Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1538 А] 

 УДК 331.101.262 
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4427. Стахів О. В. Оцінка мотивації праці персоналу : (на прикл. пром. п-в) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демо-
графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Стахів Ольга Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 200 пр. — [2010-1617 А] УДК 331.101.3 

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

На ступінь доктора 

4428. Гонта О. І. Формування політики транснаціоналізації економіки регіо-
нів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Гонта Олена Іванівна ; НАН України, Рада по 
вивч. продуктив. сил України, [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2010-1964 А] УДК 332.14:339.92 

4429. Сторонянська І. З. Міжрегіональна економічна інтеграція в Україні: 
теоретико-методологічні засади дослідження і механізм регулювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Сторонянська Ірина Зеновіївна ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж. — Львів, 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 (63 назви). — 100 пр. — 
[2010-1947 А] УДК 332.135(477) 

На ступінь кандидата 

4430. Бібік Н. В. Організаційно-економічний механізм управління розвитком 
регіону : (на прикл. Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Бібік Наталія 
Валеріївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-2273 А] УДК 332.14(477.54) 

4431. Брензович К. С. Регулювання розвитку регіонального ринку послуг : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 
сил і регіон. економіка" / Брензович Катерина Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2293 А] УДК 332.142:338.46 

4432. Броншпак Г. К. Стратегія формування та управління діяльністю класте-
ра молочного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Броншпак Геннадій 
Кімович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка]. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2010-2297 А] УДК 332.133.6:637.1 

4433. Гафіяк А. М. Стратегія розвитку інформатизації національної еконо-
міки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Гафіяк Алла Мирославівна ; Донец. держ. ун-т упр. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2326 А]
 УДК 332.143:330.52 

4434. Глуська Н. А. Конкурентоспроможність регіону в трансформаційний період : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 
сил і регіон. економіка" / Глуська Наталія Анатоліївна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, 
[Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України]. — Чернігів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2330 А] 

 УДК 332.14(477) 
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4435. Заборовець Ю. О. Фінансове забезпечення регіонального розвитку під-
приємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Заборовець Юлія Олександ-
рівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 140 пр. — [2010-2149 А] УДК 332.145:334 

4436. Кальницька М. А. Модернізація інфраструктури національного та 
міжнародного значення у прикордонному регіоні : (на матеріалах Закарпат. обл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 
сил і регіон. економіка" / Кальницька Марина Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-1860 А] УДК 332.135:338.49](477.8) 

4437. Контурова С. М. Науково-методичні основи створення та функціону-
вання транснаціональних корпорацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Контурова 
Світлана Михайлівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1422 А] 

 УДК 332.012.324 
4438. Кубатко О. В. Еколого-економічні механізми забезпечення сталого роз-

витку на рівні регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Кубатко Олександр Васильович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1426 А] 

 УДК 332.142.6 
4439. Кульганік О. М. Формування системи соціально-економічного розвитку 

сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кульганік Оксана Михайлівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2572 А]
 УДК 332:316.334.55 

4440. Леонт'єва Ю. Ю. Формування та реалізація стратегії розвитку регіо-
нальної туристичної дестинації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Леонт'єва Юлія 
Юріївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2587 А] УДК 332.12:338.48 

4441. Ліба Н. С. Інноваційний розвиток промислових підприємств регіону : (на 
матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ліба Наталія Степанівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2010-2610 А] 

 УДК 332.146:330.341.1](477.87) 
4442. Логвіновська С. І. Механізм управління відтворенням регіональної еко-

лого-виробничої системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Логвіновська Світлана 
Іванівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2617 А] УДК 332.12(477) 

4443. Свистун Л. А. Формування ринку землі в умовах реалізації державної 
регіональної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Свистун Людмила 
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Анатоліївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 140 пр. — [2010-1395 А] 

 УДК 332.72:332.14](477) 
4444. Чумаченко О. М. Еколого-економічна оцінка втрат від деградації зе-

мельних ресурсів : (на прикл. земель с.-г. призначення) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і 
охорони навколиш. середовища" / Чумаченко Олександр Миколайович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2010-1795 А] УДК 332.3:631.16 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

4445. Булат М. А. Державна підтримка в системі регулювання сільського госпо-
дарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Булат Марія Андріївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-1726 А] УДК 334:631.155 

4446. Грабовський Д. О. Розвиток малого аграрного підприємництва сіль-
ських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грабовський Дмитро Олександрович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2010-1896 А] УДК 334:631.15 

4447. Сілічєва Н. Є. Організаційно-економічні складові створення виробничих 
кластерів : (на прикл. п-в Укр. Придунав'я) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сілічєва Наталія 
Євгенівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2010. — 21с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2111 А] УДК 334.78(477.74) 

4448. Ямненко Г. Є. Підприємство, орієнтоване на знання як основа відрод-
ження легкої промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ямненко Галина Євгенівна ; 
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-1638 А] УДК 334.716 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

4449. Дем'янишин В. Г. Формування і реалізація бюджетної доктрини Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Дем'янишин Василь Григорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (68 назв). — 150 пр. — 
[2010-1851 А] УДК 336.14(477) 

4450. Десятнюк О. М. Діалектика ризиковості розбудови податкової системи Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Десятнюк Оксана Миронівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (59 назв). — 150 пр. — 
[2010-2374 А] УДК 336.221.4(477) 

4451. Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія 
формування та використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лєонов Сергій Вячеславович ; Держ. 
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вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2010. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (48 назв). — 100 пр. — [2010-1868 А] 

 УДК 336.322:336.71 
4452. Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання еко-

номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Лисяк Любов Валентинівна ; М-во фінансів України, Акад. фін. 
упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2010. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (58 назв). — 
150 пр. — [2010-1913 А] УДК 336.143(477) 

4453. Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефек-
тивність менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тимченко Олена Миколаївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 26—30 (37 назв). — 100 пр. — [2010-1619 А] УДК 336.225.64 

На ступінь кандидата 

4454. Бажанов О. Є. Організація залучення довгострокових фінансових ре-
сурсів при іпотечному кредитуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бажанов Олександр Євгено-
вич ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 120 пр. — [2010-2256 А] 

 УДК 336.77:332.2 
4455. Барилюк І. В. Формування ресурсного потенціалу банків України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Барилюк Ірена Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2001 А] 

 УДК 336.71(477) 
4456. Біляєвська-Плотник Л. О. Державне регулювання оподаткування в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Біляєвська-Плотник Любов Олександрівна ; НАН 
України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2278 А] 

 УДК 336.225+351.713](477) 
4457. Борисенко І. І. Логістичний підхід до управління фінансовими ресурсами 

банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Борисенко Ірина Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-2288 А] УДК 336.71:005.932 

4458. Боровікова М. О. Механізм формування капіталу комерційних банків 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Боровікова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-2290 А] УДК 336.71(477) 

4459. Буй Т. Г. Боргові цінні папери у фінансуванні корпорацій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре-
дит" / Буй Тетяна Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2299 А] 

 УДК 336.763.4 
4460. Волкова В. В. Комплекс механізмів управління капіталізацією банків в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Волкова Валерія Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1572 А] 

 УДК 336.71(477) 
4461. Гладчук О. М. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Гладчук Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1849 А] УДК 336.73(477) 

4462. Гнатківський Б. М. Формування системи іпотечного кредитування в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Гнатківський Богдан Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-2009 А] УДК 336.77 

4463. Горин В. П. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Горин Володимир Петрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тер-
нопіль, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2010-2345 А]
 УДК 336.1:364 

4464. Дегтярьова О. М. Науково-методичне забезпечення моніторингу фінан-
сово-бюджетної дисципліни підприємств дорожнього будівництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Дегтярьова Ольга Миколаївна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1850 А] УДК 336.1:625.7/.8 

4465. Західна О. Р. Механізми забезпечення стійкості фінансової системи ре-
гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Західна Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-2412 А] УДК 336:332.146 

4466. Ісютін С. А. Розвиток банківської системи країн в умовах глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ісютін Сергій Анатолійович ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1739 А]
 УДК 336.71:339.9 

4467. Карпов Л. М. Прийняття управлінських рішень на підприємстві з ураху-
ванням податкових ризиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карпов Леонід Миколайович ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1741 А] УДК 336.225:005.3 

4468. Костецький В. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств місь-
кого електротранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Костецький Володимир Володимирович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1783 А] УДК 336:621.33(477-21) 

4469. Лапшина Т. В. Депозитарне забезпечення функціонування ринку цінних 
паперів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лапшина Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2099 А] УДК 336.761:338.49(477) 
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4470. Лепушинський В. О. Науково-методичні основи оцінки результатив-
ності грошово-кредитної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лепушинський Володи-
мир Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 
України", [Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України]. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2588 А] УДК 336.74(477) 

4471. Люзняк М. Е. Конкурентоспроможність банку на регіональному ринку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Люзняк Мирослава Емілівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2628 А] УДК 336.71 

4472. Машко А. І. Дефіцит державного бюджету: причини, наслідки та управ-
ління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Машко Андрій Іванович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2010-2675 А]
 УДК 336.143.232 

4473. Медвідь Т. А. Фінансові інновації в міжнародній діяльності банків за 
умов глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Медвідь Тетяна Анатоліївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-1527 А] 

 УДК 336.711(1-87):330.341.1 
4474. Мединська Т. В. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Мединська Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж., [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2681 А] 

 УДК 336.22:330.322](477) 
4475. Мелих О. Ю. Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Мелих Оксана Юріївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2010-2682 А] 

 УДК 336.748 
4476. Паласевич М. Б. Регулювання банківської інвестиційної діяльності в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Паласевич Микола Богданович ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж., [Львів. комерц. акад.]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1927 А] УДК 336.714(477) 

4477. Пасенко В. М. Формування та оцінка податкового потенціалу регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 
сил і регіон. економіка" / Пасенко Владислав Михайлович ; Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2010-2066 А] УДК 336.22(477) 

4478. Прімєрова О. К. Розвиток банківської системи України в умовах фі-
нансової глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прімєрова Олена Костянтинівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-1878 А] УДК 336.71(477) 
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4479. Продан Т. Я. Грошово-кредитна політика у регулюванні грошового обігу в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Продан Тетяна Яківна ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., 
Н.-д. фін. ін-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-1822 А] УДК 336.717 

4480. Сухань В. О. Антиінфляційна політика в системі макроекономічного ре-
гулювання в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Сухань 
Вікторія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1274 А] УДК 336.748.12.02.012.23 

4481. Томчук С. В. Банківське кредитування лізингових операцій агроформу-
вань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Томчук Світлана Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки " Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1460 А] УДК 336.27:338.43 

4482. Фролова Н. Б. Оцінка податкового навантаження на працю, капітал та 
кінцеве споживання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Фролова Наталія Борисівна ; Держ. уста-
нова "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2010-1466 А] УДК 336.221.26:330.111.4 

4483. Чистякова І. А. Економічне стимулювання відтворення основних 
засобів в амортизаційній політиці житлово-комунальних підприємств : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Чистякова Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1997 А]
 УДК 336.564.1 

4484. Чорна О. М. Банківський капітал у системі відтворення: механізм нако-
пичення і функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Чорна Оксана Михайлівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2038 А] УДК 336.76 

4485. Ярова Н. В. Податкове навантаження та його оцінка : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Ярова Наталя Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування 
НАН України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. 
— [2010-1558 А] УДК 336.221.264 

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

На ступінь доктора 

4486. Дрига С. Г. Формування ефективного механізму державного регулюван-
ня малого підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дрига Сергій 
Георгійович ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—33 (42 назви). — 100 пр. — [2010-2384 А] УДК 338.246.025.2 

4487. Єранкін О. О. Трансформація маркетингу агропромислових формувань в 
умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єранкін Олександр Олександрович ; Держ. 
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вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 33 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (43 назви). — 100 пр. — [2010-1774 А]
 УДК 338.43 

4488. Захарчин Г. М. Формування і розвиток організаційної культури машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Захарчин Галина Миронівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 
(68 назв). — 100 пр. — [2010-1855 А] УДК 338.45:621 

4489. Лебедєв К. А. Організаційно-економічний механізм розвитку зернопро-
дуктового підкомплексу: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Лебедєв Костянтин Анатолійович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. 
акад. аграр. наук. — К., 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (43 назви). — 
100 пр. — [2010-2584 А] УДК 338.432:631.1 

На ступінь кандидата 

4490. Анісімова Г. В. Управління промисловістю на основі імпульсів еконо-
мічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Анісімова Ганна Володимирівна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2010-1562 А] УДК 338.242:330.341 

4491. Березницький Є. В. Формування стратегії розвитку та підвищення ефек-
тивності молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Березницький Євгеній Вікторович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. 
держ. аграр. акад.]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 120 пр. — [2010-2126 А] УДК 338.439:636.034 

4492. Бугас Н. В. Управління витратами текстильних підприємств на основі 
бюджетування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бугас Наталія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1487 А] УДК 338.512:677 

4493. Гурнак М. В. Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяль-
ності авіапідприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гурнак Микола Віталійович ; Нац. авіац. 
ун-т. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — 
[2010-1499 А] УДК 338.33:656.7 

4494. Демиденко Л. М. Управління логістичними системами кормовиробництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Демиденко Леся Миколаївна ; Міжнар. ін-т бізнесу і права, [Полтав. 
держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1966 А] УДК 338.43:633.2/.3 

4495. Єрмоленко О. А. Формування методичного забезпечення розробки і реа-
лізації державних програм розвитку сільського господарства : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Єрмоленко Олексій Анатолійович ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, 
[Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-2393 А] УДК 338.43.01 



   

 
42 

4496. Жаліло Б. А. Вплив консалтингу на розвиток національної інновацій-
ної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жаліло Борис Анатолійович ; НАН 
України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — 
К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1898 А]
 УДК 338.242 

4497. Захарченко О. В. Структурні зрушення виробничо-господарської діяль-
ності аграрних підприємств в умовах формування і розвитку ринкової економіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Захарченко Олег Володимирович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, 
[Одес. держ. акад. буд-ва і архіт.]. — Миколаїв, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2010-1416 А] УДК 338.432 

4498. Коваленко О. В. Управління витратами підприємств в сфері агропромис-
лових та обслуговуючих виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Олена Володи-
мирівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2494 А] УДК 338.512 

4499. Кудріна О. Ю. Планування податкових трансакційних витрат промисло-
вого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кудріна Ольга Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-2097 А] УДК 338.512 

4500. Курганова О. П. Механізми управління державними цільовими комплекс-
ними програмами соціально-економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Курга-
нова Олена Павлівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1590 А] УДК 338.242.4 

4501. Литвинчук І. Л. Управління економічними ризиками корпоративних 
підприємств аграрної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Литвинчук Ірина Леонідівна ; М-во 
аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1869 А] УДК 338.432 

4502. Литовченко О. Ю. Формування кадрової безпеки підприємств АПК : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Литовченко Олена Юріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 120 пр. — [2010-2604 А] 

 УДК 338.436:331.108 
4503. Мангушев Д. В. Регулювання конкурентних стратегій в умовах турбу-

лентних ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мангушев Дмитро Валерійович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-2652 А] УДК 338.242.4:339.137 

4504. Маркелов С. П. Стратегія диверсифікації підприємств кондитерської 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Маркелов Сергій Павлович ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 150 пр. — [2010-2062 А] 

 УДК 338.45:663.91 
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4505. Маталка С. М. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Маталка Сфуан Мохаммад ; Луган. 
нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-2663 А] УДК 338.436:339.9 

4506. Мітяєв В. В. Організаційно-економічні напрями підвищення конкуренто-
спроможності виноградарсько-виноробних підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мітяєв 
Валентин Вікторович ; Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування 
України "Крим. агротехнол. ун-т". — Сімферополь, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1371 А] УДК 338.43:[634.8+663.2] 

4507. Павленко О. М. Регулювання імпорту м'яса та м'ясопродуктів в умовах 
формування євроінтеграційних процесів України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пав-
ленко Олексій Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1925 А]
 УДК 338.246.025:339.16.012.23:637.5 

4508. Рижаков Д. А. Підвищення ефективності управління будівельної органі-
зації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Рижаков Дмитро Андрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-1713 А]
 УДК 338.2:69 

4509. Саєнко О. С. Зміцнення економічної безпеки як чинник ефективного 
функціонування економічної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Саєнко Олександр 
Сергійович ; Одес. держ. екон. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 
Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-1607 А]
 УДК 338.22:330.131.5 

4510. Самойлік М. С. Економічний механізм управління сферою поводження з 
твердими побутовими відходами на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. 
економіка" / Самойлік Марина Сергіївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-
тюка. — Полтава, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 140 пр. — 
[2010-1393 А] УДК 338.28 

4511. Струк Н. П. Удосконалення процесу ціноутворення на послуги під-
приємств газотранспортної і газорозподільної систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Струк 
Наталія Петрівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2217 А]
 УДК 338.51:621.6 

4512. Сучков А. В. Ефективність франчайзингу як інструменту інвестиційної 
діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сучков Артем 
Вадимович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 150 пр. — [2010-1757 А] УДК 338.439:664 

4513. Царенко Н. В. Формування та розподіл витрат на корпоративну культу-
ру промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Царенко Наталія Володимирівна ; 
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Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. 
буд-ва]. — Луганськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2116 А] УДК 338.512 

4514. Челомбітько Т. В. Управління потенціалом розвитку банківського сек-
тору національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Челомбітько Тетяна 
Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1791 А] УДК 338.242:336.71 

4515. Янковой Р. В. Організаційно-економічний механізм активізації під-
приємницької діяльності на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Янковой Роман Васильович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1639 А] 

 УДК 338.45:677.017 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

4516. Кощій О. В. Прогнозування кон'юнктури ринку молочних продуктів з 
врахуванням циклічності розвитку економіки України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Кощій Оксана Вікторівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Луц. нац. 
техн. ун-т]. — Полтава, 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (44 назви). — 
140 пр. — [2010-1359 А] УДК 338.12:637.14(477) 

На ступінь кандидата 

4517. Белевят О. А. Соціально-економічний розвиток сільських територій в 
умовах транзитивної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Белевят Оксана 
Анатоліївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1403 А] УДК 338.43(477-22) 

4518. Бєлєйченко О. Г. Регулятивно-управлінські засади формування кон-
курентоспроможної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бєлєйченко Ольга Григо-
рівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2269 А] УДК 338.242.2(477) 

4519. Завадяк Р. І. Стратегічне управління ефективністю підприємств у пост-
приватизаційний період : (на матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Завадяк 
Роман Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-2400 А] УДК 338.45(477.8) 

4520. Камушков О. С. Управління розвитком туристичної сфери України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Камушков Олександр Сергійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжжя, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2440 А] 

 УДК 338.486.1(477) 
4521. Конопльова І. О. Управління економічними процесами регіону в кон-

тексті вступу України в Європейський Союз : (на матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і 
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регіон. економіка" / Конопльова Ірина Олександрівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". 
— Ужгород, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2010-2520 А]
 УДК 338.242(477.87) 

4522. Марусей Т. В. Організаційно-економічний механізм функціонування 
сільськогосподарських підприємств на внутрішньому продовольчому ринку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Марусей Тетяна Володимирівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. 
агроекол. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2656 А] УДК 338.439.5(477) 

4523. Махініч Г. О. Формування системи управління якістю на фармацевтич-
них підприємствах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Махініч Ганна Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-1980 А] УДК 338.246.83:615.012(477) 

4524. Ревуцька О. Є. Регулювання ціноутворення на залізничному транспорті 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Ревуцька Олена Євгенівна ; М-во трансп. та зв'язку України, 
Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-2108 А] УДК 338.51:656.2(477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь кандидата 

4525. Алтухова І. М. Конкурентоспроможність продукції металургійного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Алтухова Ірина Миколаївна ; Приазов. держ. 
техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2243 А] УДК 339.137.2:669.015 

4526. Воронцов В. В. Моделювання формування попиту на споживчі товари : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-
ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Воронцов Володимир Володимиро-
вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2010-1890 А] УДК 339.133:519.86 

4527. Галелюк М. М. Чинники та стратегії конкурентоспроможності машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Галелюк Микола Михайлович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-1847 А] УДК 339.137:621 

4528. Гнилякевич І. З. Мікроекономічний аналіз регулювання діяльності 
суб'єктів природних монополій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Гнилякевич 
Ірина Зіновіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2350 А] УДК 339.13.012.434(477) 

4529. Гузь М. М. Управління маркетинговими комунікаціями банківських опе-
рацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Гузь Марина Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2360 А] УДК 339.138:336.71 
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4530. Журило Р. М. Конкурентоспроможність наукомісткого машинобудуван-
ня в системі розвитку національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Журило 
Руслан Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2399 А] УДК 339.137.2 

4531. Карпова Я. Ю. Маркетинг у системі управління товарними ринками в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Карпова Яніна Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-2156 А] УДК 339.138(477) 

4532. Кічук Н. В. Економічні складові забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств молочної галузі Південного регіону України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кічук 
Надія Вячеславівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2478 А] 

 УДК 339.137.2:637.1](477.7) 
4533. Крамаренко С. Б. Удосконалення комплексу маркетингу машинобудів-

них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крамаренко Сергій Борисович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т"]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2549 А] УДК 339.138:621 

4534. Малинка О. Я. Управління капіталом бренду підприємства на роз-
дрібному ринку нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малинка Оксана Ярославівна ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Івано-
Франківськ, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-2175 А] УДК 339.138.025.2:665.7 

4535. Марчук Т. С. Економічна оцінка конкурентоздатності будівельних орга-
нізацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Марчук Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 
К., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-1703 А] УДК 339.137:69 

4536. Пінькас Г. І. Фінансово-економічний механізм формування конкуренто-
спроможного ринку державних закупівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пінькас Галина Іванівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1820 А] 

 УДК 339.137.2:339.186 
4537. Полівчак В. С. Розвиток комерційного бізнесу торговельних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Полівчак Василь Степанович ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-2195 А] УДК 339.18 

4538. Сиваненко Г. П. Формування каналів розподілу в системі маркетингу 
торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сиваненко Геннадій Павлович ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1547 А] УДК 339.138 
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339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь доктора 

4539. Бережнюк І. Г. Розвиток системи митного регулювання України в умо-
вах розширення міжнародного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Бережнюк Іван Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (50 назв). — 100 пр. — [2010-2267 А] 

 УДК 339.543(477) 

На ступінь кандидата 

4540. Дишко І. Ю. Державні засади формування та реалізації експортного 
потенціалу в Україні : (на прикл. ліс. госп-ва) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дишко 
Ірина Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Вищ. навч. закл. "Нац. 
акад. упр."]. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-1852 А] УДК 339.564:630*2(477) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

4541. Вовк С. В. Міжнародна мобільність реального капіталу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Вовк Світлана Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1335 А]
 УДК 339.727.2 

4542. Перебийніс М. Г. Валютний контроль в системі економічних відносин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Перебийніс Марина Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т, 
[Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. 
— [2010-2030 А] УДК 339.746 

4543. Хряпін Е. О. Іноземні капітали і підприємці в соціально-економічному 
розвитку Донецько-Криворізького басейну (1861—1914 рр.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Хряпін Едуард 
Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1624 А] 

 УДК 339.727.22(477.6)"1861/1914" 
4544. Шикін А. В. Фактори формування кон'юнктури світового ринку золота : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Шикін Андрій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Одес. держ. екон. ун-т]. — К., 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1633 А] 

 УДК 339.722 

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

На ступінь доктора 

4545. Сіскос Євангелос. Глобальні стратегії економічного співробітництва 
країн Причорноморського басейну в процесах європейської інтеграції : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Сіскос Євангелос ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин. — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—-29 (41 назва). — 100 пр. 
— [2010-2209 А] УДК 339.923:339.94 

На ступінь кандидата 

4546. Барановська М. І. Інноваційний розвиток держав Європейського Союзу 
в контексті формування їх міжнародної конкурентоспроможності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Барановська Марина Ігорівна ; Донец. нац. ун-т, [Одес. держ. екон. ун-т]. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-1567 А]
 УДК 339.92 

4547. Береснєва Н. М. Інтернаціоналізація нафтового сектору в умовах вола-
тильності глобального економічного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Береснєва Наталія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2127 А] УДК 339.94 

4548. Зварич І. Я. Формування міжнародних виробничих мереж в Європі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во 
і міжнар. екон. відносини" / Зварич Ірина Ярославівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-1345 А] УДК 339.9(4) 

4549. Кобилянська Л. М. Диверсифікація геоекономічних стратегій в між-
державних відносинах країн СНД : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кобилянська 
Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2010-2160 А] 

 УДК 339.92+330.3((47+57)-41) 
4550. Комендант О. В. Трансформація ринку праці в глобальній інформа-

ційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Комендант Олена Володи-
мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2511 А] УДК 339.9 

4551. Кондратчук К. С. Механізм злиття і поглинання ТНК в умовах світових 
фінансових криз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кондратчук Катерина Сергіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2513 А] УДК 339.9:33.05 

4552. Кулішова Я. В. Управління розвитком підприємств з зовнішньоеконо-
мічним потенціалом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кулішова Яна Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-2571 А] УДК 339.9:005 

4553. Семкова Л. В. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах гло-
бальної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Семкова Лілія В'ячеславівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2010-1445 А] УДК 339.9:339.13](100) 
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4554. Стаканов Р. Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Стаканов Роман Дмитрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-1317 А] УДК 339.91:331.556.4 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

4555. Голосніченко Д. І. Теорія повноважень, їх регулювання та розподіл у 
процесі міжнародної інтеграції : 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" / 
Голосніченко Дмитро Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т 
внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 
(32 назви). — 100 пр. — [2010-2334 А] УДК 340.132(477) 

4556. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства як 
соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Калиновсь-
кий Юрій Юрійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. 
— 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2010-2153 А] УДК 340.12 

4557. Кобилецький М. М. Маґдебурзьке право і його застосування в Україні 
(ХІV — перша половина ХІХ ст.) : 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" / 
Кобилецький Микола Мар'янович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. 
— 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (39 назв). — 100 пр. — [2010-2492 А] 

 УДК 340.15(477)"13/18" 

На ступінь кандидата 

4558. Бучко В. Б. Психологічні чинники розв'язування майнових та немайно-
вих спорів господарськими судами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Бучко Василь Богданович ; 
Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2004 А] УДК 340.6(477) 

4559. Васянович О. А. Правовий звичай як форма права у сучасних правових 
системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 
та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Васянович Ольга Анато-
ліївна ; Нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 120 пр. — [2010-2086 А]
 УДК 340.1 

4560. Гарник Л. Л. Зупинення дії нормативно-правового акту : (питання теорії 
та практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Гарник 
Людмила Леонідівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2010-2324 А] УДК 340.13 

4561. Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Дзюбенко Олена Леонідівна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-1734 А] УДК 34.06 
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4562. Дубінчак В. М. Правоохоронна діяльність: сутність, суб'єкти, засоби за-
безпечення : (теорет.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Дубінчак Валентина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1655 А] УДК 340.15(477) 

4563. Дума В. В. Правозастосовча діяльність та форми її здійснення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Дума Володимир Васильович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-1809 А] УДК 340.132.1 

4564. Ємець Ю. І. Вчинення злочину неповнолітніми як обставина, що по-
м'якшує покарання: психолого-юридична сутність : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ємець Юлія Іва-
нівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-1502 А] УДК 340.6:343.224-053.6 

4565. Коструба В. В. Шведська модель соціально-правової держави : (іст.-
теорет. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Коструба 
Владислава В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2531 А] УДК 340.12(485) 

4566. Луцький А. І. Використання спеціальних психологічних знань при 
розгляді кримінальних справ у суді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Луцький Андрій Іванович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-1526 А] УДК 340.6:343.139 

4567. Свиридюк Н. П. Філософсько-правові засади конфліктів у сфері про-
фесійної діяльності юриста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Свиридюк Наталія Петрівна ; Київ. нац. 
ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-1609 А] УДК 340.12 

4568. Уварова О. О. Роль принципів права у процесі правозастосування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Уварова Олена Олександрівна ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—
18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1277 А] УДК 340.11 

4569. Чупринський Б. О. Формування професійної культури майбутніх 
юристів : філософ.-прав. дослідж. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Чупринський Борис Олександрович ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-1629 А] УДК 340.12:171 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

4570. Климович О. В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод 
як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними суда-
ми держав-членів Ради Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Климович Оксана Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2010-2486 А] УДК 341.645 

4571. Кметик Х. В. Міжнародно-правові проблеми функціонування транс-
національних корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кметик Христина Володимирівна ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі М-ва 
фінансів України]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-2490 А] УДК 341.1:347.191.11 

4572. Костюченко Я. М. Правове регулювання співробітництва України і 
Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Костюченко Ярослав Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2010-2533 А]
 УДК 341.171 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь кандидата 

4573. Васильєв І. О. Контрольна діяльність штабів органів внутрішніх справ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Васильєв Ігор Олександрович ; 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2308 А] УДК 342.951:351.741 

4574. Гошовський В. М. Функція захисту в адміністративно-деліктному 
процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гошовський Віктор Михай-
лович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1338 А] УДК 342.922(477) 

4575. Гук Б. М. Адміністративно-правове регулювання механізму примусових 
заходів виконавчого провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Гук 
Богдан Михайлович ; Акад. упр. МВС, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2010-2361 А] УДК 342.951:347.952 

4576. Денисюк Д. С. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності 
ДАІ МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Денисюк Денис 
Станіславович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2011 А] УДК 342.922+351.811 

4577. Дубенко О. М. Доказування в адміністративному судочинстві в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Дубенко Олександр Миколайович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2013 А] УДК 342.95 

4578. Кравченко А. Г. Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпе-
чення прав споживачів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Крав-
ченко Андрій Григорович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2543 А] УДК 342.9(477) 

4579. Леонідова О. О. Адміністративна відповідальність за проступки в сфері 
телекомунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Леонідова Олена 
Олексіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1428 А] УДК 342:621.39 

4580. Лозинський Ю. Р. Адміністративно-правове забезпечення діяльності 
органів по протипожежній профілактиці на залізничному транспорті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
фін. право ; інформ. право" / Лозинський Юрій Романович ; Львів. держ. ун-т внутр. 
справ. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-2618 А] УДК 342.951:[614.841.48:656.2] 

4581. Ляшук Р. М. Адміністративно-правове регулювання застосування сило-
вих заходів у діяльності 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" / Ляшук Роман Миколайович ; Акад. упр. МВС України. — 
К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (20 назв). — 100 пр. — [2010-2630 А] 

 УДК 342.9:351.746.1](477) 
4582. Максименко Н. В. Адміністративно-правове регулювання службової 

діяльності жінок у міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Максименко 
Наталія Володимирівна ; Держ. НДІ МВС України, [Кіровоград. юрид. ін-т ХНУВС]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2643 А] 

 УДК 342.951:351.741-055.2 
4583. Матвійчук А. В. Контрольні провадження в галузі будівництва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Матвійчук Анатолій Васильович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2669 А] 

 УДК 342.951:69 
4584. Міхеєва Т. П. Інститут конституційної юстиції: історичні та політико-

правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Міхеєва 
Тетяна Павлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв ). — 100 пр. — [2010-2704 А] УДК 342.1 

4585. Опольська Н. М. Правове забезпечення прав та свобод дитини в 
Україні : (загальнотеорет. 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" / Опольська Наталя Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20. — 120 пр. — [2010-2189 А] УДК 342.7-053.2(477) 

4586. Осинська О. В. Обмеження прав і свобод людини: теоретико-прикладні 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 
та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Осинська Олена Валеріївна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2190 А] УДК 342.76(477) 

4587. Пономарьова Г. П. Становлення парламентської виборчої системи в 
Україні (1991—2006 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" / По-
номарьова Ганна Павлівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-0709 А] 

 УДК 342.8(477)"1991/2006" 
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4588. Росоляк О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики 
сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Росоляк Оксана Богданівна ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-1675 А] УДК 342.4:336.143](477) 

4589. Скомороха Л. В. Конституційно-правові аспекти формування професій-
ного суддівського корпусу в Україні: сутність, механізм реалізації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. 
право" / Скомороха Людмила Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1756 А]
 УДК 342.565:347.962](477) 

4590. Собовий О. М. Правовий статус судді в адміністративно-деліктному 
провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Собовий Олександр 
Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-2112 А] УДК 342.98 

4591. Субіна Т. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної без-
пеки в органах державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Субіна Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби 
України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-2218 А] УДК [342.9:336.225]:004.056.4 

4592. Удовенко К. В. Правове забезпечення муніципальної програмної діяль-
ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Удовенко Карина Вікторівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Ді-
доренка]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-2226 А] УДК 342.8 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

4593. Берзін П. С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регу-
лювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Берзін Павло Сергійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. 
— [2010-2268 А] УДК 343.23 

4594. Дрьомін В. М. Інституціональна теорія злочинності та криміналізації су-
спільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Дрьомін Віктор Миколайович ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—37. — 100 пр. — 
[2010-2386 А] УДК 343.97 

4595. Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в 
Україні : (теорет. та практ. засади) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. пра-
во" / Литвинов Олексій Миколайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, 
[Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Дніпропетровськ, 2010. — 41 с. — Бібліогр.: 
с. 22—28 (76 назв). — 100 пр. — [2010-2598 А] УДК 343.9(477) 
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4596. Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві 
України: теоретичні, законотворчі та правозастосовні проблеми : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримі-
нологія ; кримін.-виконав. право" / Хряпінський Петро Васильович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). 
— 100 пр. — [2010-2077 А] УДК 343.212(477) 

На ступінь кандидата 

4597. Антонов С. В. Кримінальна відповідальність за посягання на діяльність 
службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок (ст. 350, 352 
КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Антонов Сергій 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1563 А] УДК 343.352 

4598. Бабаніна В. В. Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Бабаніна Вікторія Вікторівна ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-1723 А] УДК 343.624 

4599. Багрій М. В. Використання непрямих доказів у кримінальному судочин-
стві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес і криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Багрій Микола Васильович ; Акад. адвокатури України, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-1484 А] УДК 343.142(477) 

4600. Богачук В. С. Тактичні операції при розслідуванні підроблення грошей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Богачук 
Василь Степанович ; Акад. адвокатури України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2279 А] УДК 343.51:343.98 

4601. Бодаєвський В. П. Кримінальна відповідальність військовослужбовців 
за корисливі посягання на військове майно (ст. 410 КК України) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримі-
нологія ; кримін.-виконав. право" / Бодаєвський Віктор Петрович ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-1684 А] УДК 343.222.4:344.2 

4602. Борзих Н. В. Діяльність захисника щодо забезпечення прав і свобод 
підозрюваного та обвинуваченого в кримінальному процесі України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Борзих Неллі Вікто-
рівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-т 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1885 А] 

 УДК 343.13(477) 
4603. Глоба К. П. Запобігання злочинам у сфері приватизації майна : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Глоба Катерина Павлівна ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-2008 А] УДК 343.8:343.7 
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4604. Гутнік К. В. Розслідування злочинів в умовах протидії, яка чиниться з 
використанням соціальної напруженості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; 
оператив.-розшук. діяльн." / Гутнік Ксенія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2010 А]
 УДК 343.98(477) 

4605. Гуцуляк М. Я. Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді 
громадських робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Гуцуляк Микола 
Ярославович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1340 А] УДК 343.8:343.244 

4606. Єрмоленко В. А. Методика розслідування порушень авторського права і 
суміжних прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Єрмоленко Вікторія Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1689 А] 

 УДК 343.98 
4607. Зінченко І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх 

класифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Зінченко Інна Леонідівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2051 А] 

 УДК 343.13 
4608. Зражевський О. В. Кримінально-правова характеристика порушення за-

конодавства про захист рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / 
Зражевський Олег Валентинович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2419 А] 

 УДК 343.37:[351:502.172](477) 
4609. Клепа Є. М. Особливості провадження досудового слідства при роз-

слідуванні злочинів в сфері господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Клепа Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-2483 А] УДК 343.132:343.7 

4610. Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідаль-
ності за вчинення насильства у сім'ї, невиконання захисного припису або непроход-
ження корекційної програми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Коломоєць 
Олександр Дмитрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-1695 А] УДК 343.226 

4611. Корольчук В. В. Запобігання злочинам, пов'язаним з відшкодуванням 
податку на додану вартість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / 
Корольчук Віктор Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 153 пр. — [2010-2054 А] УДК 343.9:343.537 

4612. Мазниченко Ю. О. Використання автоматизованих робочих місць 
експерта в судово-експертних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Мазниченко Юрій Олександрович ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-2632 А] УДК 343.98 

4613. Майоров В. В. Адміністративно-правовий статус суб'єктів протидії теро-
ризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Майоров Володимир 
Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Київ. нац. 
ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-2023 А] УДК 343.8:343.326 

4614. Малярчук Н. В. Приватне обвинувачення як диференціація криміналь-
но-процесуальної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Малярчук Назар Вікторович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2651 А] УДК 343.139 

4615. Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримі-
нологічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Петричко 
Надія Осипівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1600 А] УДК 343.8:343.56 

4616. Петров С. Є. Розслідування незаконного заволодіння автотранспортними за-
собами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Петров 
Сергій Євгенійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2193 А] УДК 343.7 

4617. Селезньов М. О. Кримінально-виконавча характеристика покарання у 
виді виправних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Селез-
ньов Максим Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2033 А] 

 УДК 343.81 
4618. Шаблистий В. В. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Шаблистий Володимир 
Вікторович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-1999 А] УДК 343.434 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

4619. Дешко Л. М. Державне регулювання господарської діяльності у сфері 
охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Дешко Людмила Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2375 А] УДК 346.5 

4620. Кудрявцева В. В. Кодифікація інвестиційного законодавства України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, 
госп.-процес. право" / Кудрявцева Вікторія Вікторівна ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2010-2562А] УДК 346.543(477) 
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4621. Любімов І. М. Правовий статус державних підприємств : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-
процес. право" / Любімов Іван Миколайович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 
дослідж. — Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-2627 А] УДК 346.24 

4622. Мамочка В. В. Адміністративно-правові гарантії місцевого самовряду-
вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мамочка Віктор Ва-
сильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-2101 А] УДК 346.231/232(477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

4623. Гоголь Б. М. Право на інформацію в цивільному праві України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Гоголь Богдан Миколайо-
вич ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1731 А] УДК 347.121.2 

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

На ступінь кандидата 

4624. Берназ-Лукавецька О. М. Обмін житла (жилих приміщень): цивілі-
стичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Берназ-
Лукавецька Олена Михайлівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1724 А] УДК 347.254:347.452 

4625. Машуков Р. О. Право власності садівницького товариства та його членів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Машуков Роман 
Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Луган. 
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка МВС України]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2676 А] УДК 347.23:061.2](477) 

4626. Ятченко Є. О. Речові права релігійних організацій на майно культового 
призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ят-
ченко Євген Олександрович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук Ук-
раїни. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1960 А]
 УДК 347.2 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

4627. Богуцький О. А. Договори про надання телекомунікаційних послуг : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Богуцький Олек-
сандр Андрійович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2282 А] 

 УДК 347.45/.47:621.39 
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4628. Клименко О. М. Попередній договір в цивільних відносинах: теорія 
і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Клименко Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Акад. праці і соц. 
відносин Федерації проф. спілок України]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-2484 А] УДК 347.4 

4629. Кузьмич О. Я. Договір на користь третьої особи в цивільному праві Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Кузьмич Олег Яро-
славович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-2568 А] УДК 347.447.9(477) 

4630. Подколзін І. В. Збитки та їх відшкодування в договірному праві Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Подколзін Ігор Ва-
сильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1877 А] УДК 347.426.6(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

4631. Чернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини в Україні: теорія, практика та 
перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Чернадчук Віктор 
Дмитрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 
35 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (58 назв). — 150 пр. — [2010-1792 А] УДК 347.73(477) 

На ступінь кандидата 

4632. Булат Є. А. Наукове відкриття, як об'єкт цивільних правовідносин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Булат Євгенія 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1725 А] УДК 347.778 

4633. Галкіна О. В. Правове регулювання способів та строків виконання 
обов'язку із сплати податків та зборів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Галкіна Олена Владиславівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого]. — Х., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2010-1412 А] УДК 347.73:336.22 

4634. Денисенко К. В. Корпоративні майнові відносини закритих акціонерних 
товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Денисенко Катерина 
Валеріївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1967 А] УДК 347.725 

4635. Климков В. О. Організаційно-правові засади діяльності спеціального ор-
гану з питань банкрутства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Климков Воло-
димир Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2485 А] УДК 347.736 
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4636. Лібанов М. О. Правове регулювання професійних пенсій в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Лібанов Максим Олександрович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1814 А] УДК 347.73:364.35(477) 

4637. Петренко С. А. Правова охорона комп'ютерної програми як об'єкта 
інтелектуальної власності: шляхи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; 
міжнар. приват. право" / Петренко Сергій Анатолійович ; НДІ приват. права і 
підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1930 А] УДК 347.77/.78:004.4 

4638. Руденко В. В. Правове регулювання фінансування місцевого самоврядуван-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Руденко Володимир Володимирович ; 
Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1544 А] УДК 347.73 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

4639. Бурак О. В. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих 
судів в контексті європейських стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Бурак 
Оксана Вікторівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1406 А] УДК 347.962(477) 

4640. Кукурудз Р. О. Апеляція в адміністративно-юрисдикційному процесі: 
питання теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Кукурудз 
Роман Орестович ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1696 А] 

 УДК 347.922:342.92](477) 
4641. Масюк В. В. Презумпції і преюдиції в цивільному судочинстві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Масюк Василь Васильович ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2176 А] УДК 347.94(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

4642. Акуліч А. В. Особливості правового статусу працівника прокуратури як 
суб'єкта трудового права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Акуліч Анатолій Валентинович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2081 А] УДК 349.22:347.963 

4643. Апанасенко А. М. Особливості регулювання трудових відносин на заліз-
ничному транспорті України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Апанасенко Алла Мико-
лаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2249 А] УДК 349.2:656.2](477) 
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4644. Баскакова Ю. В. Зміна істотних умов трудового договору з державними 
службовцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Баскакова Юлія Віталіївна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Луганськ, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2083 А] УДК 349.22 

4645. Кіяшко В. І. Правове регулювання діяльності керівника підприємства, 
установи, організації як учасника трудових правовідносин : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / 
Кіяшко Віктор Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ]. — Луганськ, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-2053 А] УДК 349.22 

4646. Козуб І. Г. Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездат-
ністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Козуб Ірина Георгіївна ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Х., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2502 А] УДК 349.2 

4647. Подорожній Є. Ю. Правове регулювання конкурентоспроможності 
працівників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Подо-
рожній Євген Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ]. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-2194 А] УДК 349.22-057.36(477) 

4648. Шевцов О. О. Правове регулювання трудової діяльності працівників 
прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Шевцов Олександр Олександро-
вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — 
Луганськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2237 А] 

 УДК 349.2:347.963 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

4649. Андрієнко І. С. Правове регулювання державних соціальних допомог 
малозабезпеченим особам в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Андрієнко Ірина 
Святославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2246 А] 

 УДК 349.3:364.4-058.34](477) 
4650. Луцький Р. П. Соціальний захист державних службовців в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; 
право соц. забезп." / Луцький Роман Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2624 А] 

 УДК 349.3:35.087](477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

4651. Мірошниченко А. М. Колізії у правовому регулюванні земельних 
відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Мірош-
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ниченко Анатолій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т законо-
давства Верховної Ради України]. — К., 2010. — 31 с. — Бібліогр.: с. 23—28. — 
100 пр. — [2010-1872 А] УДК 349.41(477) 

На ступінь кандидата 

4652. Бакай Ю. Ю. Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалі-
зації насіння соняшнику в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. 
право" / Бакай Юлія Юріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2257 А] 

 УДК 349.42(477) 
4653. Богдан А. Й. Правове забезпечення виробництва сільськогосподарської 

продукції в Україні у контексті вимог законодавства Європейського Союзу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. 
право ; екол. право ; природоресурс. право" / Богдан Андрій Йосипович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-2280 А] УДК 349.42(477+4) 

4654. Самсонова Я. О. Правове регулювання відносин з виробництва й реалі-
зації виноградної продукції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. 
право" / Самсонова Яна Олексіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1394 А] 

 УДК 349.42(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 
Екологічне право 

На ступінь доктора 

4655. Лозо В. І. Правові основи екологічної політики Європейського Союзу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; 
аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Лозо Вячеслав Іванович ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34. 
— 100 пр. — [2010-2619 А] УДК 349.6:061.1ЄС 

На ступінь кандидата 

4656. Кіндюк Б. В. Правові та організаційні засади використання та охорони 
лісів на українських землях з Х по початок ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія 
політ. і прав. учень" / Кіндюк Борис Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Х., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2095 А] УДК 349.6(477)"09/19" 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 

4657. Серьогін С. С. Механізми попередження та протидії корупції в органах 
публічної влади України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Серьогін Сергій Сергійович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., 
[Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр.]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-1611 А] УДК 35.072.22(477) 



   

 
62 

4658. Шумляєва І. Д. Становлення та розвиток інституту територіальної гро-
мади в Україні: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Шумляєва 
Ірина Дмитрівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2039 А] УДК 35.071.5(477) 

4659. Щегорцова В. М. Мотивація праці державних службовців : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / 
Щегорцова Вікторія Миколаївна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2010-1553 А] УДК 35.088.3:331.101.3 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

4660. Бесчастний В. М. Механізми державного управління розвитком вищих 
навчальних закладів системи МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бесчастний Віктор 
Миколайович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (50 назв). — 100 пр. — [2010-1762 А] УДК 
351.851:378](477) 

4661. Васильєва О. І. Трансформація регіонального управління в умовах ре-
формування владних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Васильєва Олександра 
Іллівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України]. — К., 2010. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (39 назв). 
— 100 пр. — [2010-1765 А] УДК 352(477) 

4662. Денисюк С. Ф. Громадський контроль за правоохоронною діяльністю в 
Україні: адміністративно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Дени-
сюк Станіслав Федорович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Київ. міжнар. ун-т]. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — 100 пр. — 
[2010-2090 А] УДК 351.74+347.96 

4663. Марова С. Ф. Механізми державного управління безпекою життєдіяль-
ності населення техногенних регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Марова Світлана 
Феліксівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—37 (57 назв). — 100 пр. — [2010-2654 А] УДК 351.77:332.8 

4664. Монаєнко А. О. Правове регулювання видатків на освіту та науку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; 
фін. право ; інформ. право" / Монаєнко Антон Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2010. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2010-2027 А] УДК 351.851:[37+001] 

4665. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління 
на засадах демократичного врядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Приходченко Людмила 
Леонідівна ; Класич. приват. ун-т, [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України]. — Запоріжжя, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34. 
— 150 пр. — [2010-1987 А] УДК 351.862.4 
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4666. Радченко О. В. Ціннісний вимір трансформації державно-політичного 
режиму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Радченко Олександр Віталійович ; Класич. 
приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України]. — Запоріжжя, 2010. — 33, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—32. — 100 пр. — [2010-2031 А] УДК 351(477) 

4667. Шабінський О. В. Економічна безпека підприємств аграрного сектора 
України: теорія, методологія та механізм реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шабінський 
Олександр Володимирович ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки"]. — Луганськ, 2010. — 39, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—69 
(37 назв). — 100 пр. — [2010-1476 А] УДК 351.863:631.4](477) 

На ступінь кандидата 

4668. Андреєв С. О. Організаційно-правовий механізм державного управління 
цивільним захистом на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Андреєв Сергій 
Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-1641 А] УДК 351.862 

4669. Балабанова Н. В. Державний механізм регулювання стратегічного роз-
витку машинобудування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Балабанова Наталія 
Василівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2258 А] УДК 351.82:621](477) 

4670. Дацюк І. П. Механізми соціального захисту військовослужбовців у 
трансформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дацюк Ігор Павлович ; Донец. 
держ. ун-т упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-2370 А] УДК 351.84:355 

4671. Дулеба Н. В. Методичні основи визначення рівня економічної безпеки 
автотранспортного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дулеба Надія Вікторівна ; 
Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2010-1808 А] УДК 351.863:656.13 

4672. Заяць Д. Д. Статутне регулювання системи місцевого самоврядування в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.04 "Місц. самоврядування" / Заяць Діана Дмитрівна ; Класич. приват. ун-т, 
[Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 
Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1901 А]
 УДК 352.07(477) 

4673. Зубар В. В. Формування механізму управління системою державних за-
купівель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Зубар Владислав Володимирович ; Класич. 
приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2420 А] УДК 351.82.073.53(477) 
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4674. Івашков Ю. Б. Формування дисциплінованості як професійної якості 
майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Івашков Юрій Борисович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1902 А] УДК 351.746.1:355.232](477) 

4675. Качний О. С. Державне регулювання розвитку рибного господарства 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Качний Олександр Сталіноленович ; М-во регіон. 
розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1778 А] УДК 351.823.1:63(477) 

4676. Ковтун О. А. Промислова політика держави як чинник модернізації 
реального сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ковтун Оксана Анато-
ліївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Класич. приват. ун-т]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1781 А]
 УДК 351.82(477) 

4677. Комірний А. В. Державне регулювання розвитку малого підприємництва 
в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Комірний Анатолій Віталійович ; М-во 
регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2512 А] УДК 351.82:334.72 

4678. Кондрашова М. В. Механізми здійснення державної інвестиційної 
політики в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кондрашова Марина Вікторівна ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-1782 А] УДК 351.82(477) 

4679. Кравченко І. С. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів 
внутрішніх справ у сфері захисту права інтелектуальної власності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Кравченко Ірина Сергіївна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-2545 А] УДК 351.95 

4680. Кушнір К. О. Державне регулювання і контроль якості банківських послуг : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Кушнір Кирило Олександрович ; Донец. держ. ун-т упр. — До-
нецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2581 А]
 УДК 351.82:336.71 

4681. Літвінов О. В. Діяльність органів місцевого самоврядування з реалізації 
державної регуляторної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Літвінов Олексій 
Володимирович ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2010-1365 А] УДК 352(477) 

4682. Малюта О. В. Удосконалення місцевого самоврядування у сфері надан-
ня житлово-комунальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
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з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Малюта Олег Володимирович ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). 
— 100 пр. — [2010-2650 А] УДК 352:332.8 

4683. Мамчур Д. В. Адміністративно-правові засади забезпечення транспорт-
ної дисципліни в державі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мамчур Дмитро 
Віталійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2024 А] 

 УДК 351.81(477) 
4684. Микитюк А. А. Правові та організаційні засади здійснення податкового 

аудиту державною податковою службою України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Микитюк Анатолій Анатолійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. 
— Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-2179 А] УДК 351.71(477) 

4685. Миклащук І. М. Політична ідеологія як чинник національної безпеки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи 
нац. безпеки держави" / Миклащук Ігор Миколайович ; Рада нац. безпеки і оборони 
України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2010-2180 А] УДК 351.862+321.01](477) 

4686. Ніколіна І. І. Діагностика соціального розвитку регіону як складова ме-
ханізму державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ніколіна Ірина Іванівна ; Одес. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2010-1921 А]
 УДК 351.862.4:332.12 

4687. Петрова С. В. Механізми забезпечення мотивації працівників у системі 
охорони здоров'я: державно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Петрова 
Світлана Василівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
120 пр. — [2010-1876 А] УДК 351.773 

4688. Скірка Н. Я. Державне регулювання структурних зрушень в інвестицій-
ній діяльності економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Скірка Надія Яро-
славівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад.]. — Львів, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1829 А]
 УДК 351.82(477) 

4689. Терницький С. М. Правове регулювання конкурсного заміщення посад 
державних службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Терницький Сергій Миколалайо-
вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2073 А] УДК 351.713(477) 

4690. Чернявська Ю. Б. Організаційно-економічний механізм державного ре-
гулювання ринку праці в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чернявська Юлія 
Борисівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2037 А]
 УДК 351.83(477) 
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4691. Шипко А. Ф. Модернізація функцій органів місцевого самоврядування у 
сфері охорони здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Шипко Андрій Федоро-
вич ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 150 пр. — [2010-1478 А] УДК 352(477) 

4692. Яременко С. М. Забезпечення економічної безпеки діяльності банків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Яременко Світлана Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1556 А] УДК 351.863:336.71 

4693. Яценко В. А. Громадська думка в системі механізмів державного 
управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Яценко Володимир Архипович ; М-во регіон. розв. 
та буд-ва України, Акад. муніцип. упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1800 А] УДК 351(477) 

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

На ступінь кандидата 

4694. Павловська С. В. Розвиток форм та методів діяльності мас-медіа у 
воєнних конфліктах другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Павловська Світлана 
Володимирівна ; Нац. ун-т оборони України. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-1752 А] УДК 355.48:316.774 

355/359(100-87) Збройні сили зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

4695. Попко С. М. Застосування українського миротворчого контингенту в опе-
рації з підтримання миру в Республіці Ірак у 2003—2005 рр. : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Попко Сергій 
Миколайович ; Нац. ун-т оборони України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1541 А] УДК 355.357(=161.2):355.48(567)]"2003/2005" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 

4696. Дєліні М. М. Розвиток механізмів соціального захисту населення в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демо-
графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Дєліні Марина Миколаївна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— 100 пр. — [2010-1341 А] УДК 364-1(477) 

4697. Ляшенко О. А. Розвиток соціальної інфраструктури та підвищення якості 
життя на сільських територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ляшенко Олена Анатоліївна ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2010-1918 А] УДК 364-31-5:338.435 
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368 Страхування 

На ступінь кандидата 

4698. Бачо Р. Й. Розвиток страхового підприємництва в регіоні : (на 
матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Бачо Роберт Йосипович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1761 А] 

 УДК 368:338.22](477.87) 
4699. Дьячкова Ю. М. Управління перестрахуванням для забезпечення 

фінансової стійкості страховика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дьячкова Юлія Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1773 А] 

 УДК 368.029 
4700. Кучерівська С. С. Фінансова стійкість страхових компаній : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Кучерівська Софія Степанівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2010-2579 А] 

 УДК 368.027(477) 
4701. Лібіх К. О. Страхування цивільної відповідальності власників авто-

транспортних засобів та його розвиток в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лібіх Ксенія 
Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1429 А] 

 УДК 368.21 
4702. Маруженко Д. С. Перестрахування як складова забезпечення фінансової 

стійкості страховика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Маруженко Дмитро Семенович ; М-во 
фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1702 А] УДК 368.029 

4703. Марченко Г. Ю. Страхування ризиків іпотечного кредитування в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Марченко Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1978 А]
 УДК 368:336.77](477) 

4704. Свістунов О. С. Страхування в системі забезпечення фінансової стій-
кості сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Свістунов Олексій 
Сергійович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 120 пр. — [2010-1396 А] 

 УДК 368.51(477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 

4705. Безкоровайна О. В. Теоретико-методичні засади виховання культури 
особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Безкоровайна Ольга Володимирівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Рівнен. 
держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (48 назв). 
— 100 пр. — [2010-2263 А] УДК 37.015.311 

На ступінь кандидата 

4706. Заєць С. С. Соціальна адаптація знедолених дітей у притулках і сиріт-
ських будинках (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Заєць Світлана 
Сергіївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-2405 А] УДК 37.013.42(477)"18/19" 

4707. Зубченко О. С. Інформаційно-комунікаційні технології у шкільній освіті 
Великобританії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Зубченко Олена Сергіївна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2422 А] 

 УДК 37.013:004](410) 
4708. Коваль В. В. Соціалізація неповнолітніх у пенітенціарних установах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 
педагогіка" / Коваль Вадим Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-1780 А] УДК 37.013.42:343.811-053.6 

4709. Ковальчук Л. Г. Соціально-педагогічні умови профілактики торгівлі дітьми : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 
педагогіка" / Ковальчук Людмила Григорівна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1508 А]
 УДК 37.013.42:343.627 

4710. Ковмір О. М. Педагогічні умови формування музичного мислення під-
літків у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ковмір Олена Мико-
лаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2162 А]
 УДК 37.016:78 

4711. Сватенков О. В. Педагогічні умови захисту права дитини на сім'ю засо-
бами соціальної реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сватенков Олександр Васильович ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1939 А] УДК 37.013.42:659.13/.14 

4712. Ткачук В. В. Інформатизація освіти як чинник формування інноваційно-
інформаційного суспільства в Україні : (філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Ткачук 
Віталій Володимирович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2010-1787 А] УДК 37:004.4 

4713. Філь О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання 
казкотерапії у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Філь Олена 
Вікторівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1464 А] УДК 37.013.42 
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37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь доктора 

4714. Островерхова Н. М. Теоретико-методологічні засади аналізу якості 
уроку як педагогічної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Островерхова Надія Михайлівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 
(51 назва). — 100 пр. — [2010-0706 А] УДК 37.091.12:005.962.131 

На ступінь кандидата 

4715. Габелко О. М. Взаємозв'язок розумового, морального та трудового ви-
ховання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632—1704 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Габелко Олена Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Воло-
димира Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-1767 А] УДК 37.091.33(410.1)"1632/1704" 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь кандидата 

4716. Ганжела С. І. Формування пізнавальної самостійності учнів основної 
школи в навчанні геометрії з використанням інформаційних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Ганжела Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2323 А] 

 УДК 373.016:514 
4717. Журба О. В. Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання 

етики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Журба Ольга Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2148 А]
 УДК 373.015.31:17 

4718. Колесова О. П. Формування критичного мислення у майбутніх еконо-
містів засобами інтерактивних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Колесова 
Олена Петрівна ; Класич. приват. ун-т, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1353 А] 

 УДК 373.015.31:33 
4719. Костолович М. І. Педагогічні умови активізації творчого потенціалу 

підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Костолович Марія Ігорівна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, 
[Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Миколаїв, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с.17. — 
100 пр. — [2010-2530 А] УДК 373.015.3:908 

4720. Мисак Б. П. Формування військово-патріотичної готовності учнівської 
молоді до захисту Вітчизни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мисак Богдан Павлович ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. 
— Тернопіль, 2010. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 
[2010-1369 А] УДК 373.035:355.01 
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4721. Мозговий В. Л. Формування готовності до педагогічної діяльності 
майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мозговий 
Віктор Леонідович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. 
— К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 
100 пр. — [2010-1528 А] УДК 373.011.3-051:63 

4722. Пермякова О. Г. Моніторинг якості навчання у загальноосвітніх закла-
дах Франції другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пермякова 
Ольга Григорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1537 А] 

 УДК 373.014.6:005.6](44)"19" 
4723. Разорьонова М. В. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до 

діагностики та корекції рівня комунікативної культури в школярів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Разорьонова Марина Валентинівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2010-2107 А] УДК 373.011.3-051:81'243 

4724. Стародубцева І. В. Формування у підлітків соціального досвіду в умовах 
дитячого оздоровчого центру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Стародубцева Ірина 
Вікторівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1992 А] УДК 373.091.217 

4725. Шабага С. Б. Інтеграція змісту сільськогосподарської праці і природни-
чих дисциплін як засіб формування загальнотрудових умінь в учнів основної школи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика труд. навчання" / Шабага Степан Богданович ; Чернігів. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Чернігів, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1552 А] 

 УДК 373.091.33-027.22 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

4726. Гаврилюк С. М. Художній розвиток дітей 5—7 років засобами театралі-
зованої діяльності в умовах навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчаль-
ний заклад — загальноосвітній навчальний заклад" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гаврилюк 
Світлана Миколаївна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-1336 А] УДК 373.2 

4727. Єськова Т. Л. Виховання працелюності дітей дошкільного віку на занят-
тях з ручної праці (1917—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Єськова Тетяна 
Леонідівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1737 А] 

 УДК 373.2.091.33-027.22"1917/1941" 
4728. Карнаух Л. П. Виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в 

соціальному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Карнаух Леся Петрівна ; Акад. пед. наук 
України, Ін-т пробл. виховання, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2454 А] 

 УДК 373.2.015.311 
4729. Світлична С. П. Виховання ціннісного ставлення до себе у старших 

дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Світлична 
Світлана Петрівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-1610 А] УДК 373.2(477.54/.62) 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

4730. Гаряча С. А. Виховання основ етичної культури молодших школярів у 
навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гаряча Світлана Анатоліївна ; 
Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2010-2325 А] УДК 373.3.015.31:17.01 

4731. Гаснікова О. М. Організаційно-методичні умови формування ціннісного 
ставлення до репродуктивного здоров'я у підлітків загальноосвітньої школи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 
виховання" / Гаснікова Олена Миколаївна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-1891 А] УДК 373.3.042:613 

4732. Григор'єва В. В. Методичні засади формування творчого мислення учнів 
початкової школи в процесі мистецької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 
Григор'єва Вікторія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. пед. 
ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-1578 А] УДК 373.3.015.31:78 

4733. Дяченко О. О. Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до 
людей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 
методика виховання" / Дяченко Ольга Олександрівна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Су-
хомлинського, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. М. Коцюбинського]. — Миколаїв, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1342 А] 

 УДК 373.3.015.31 
4734. Стасюк М. В. Формування основ художнього світогляду учнів молодшо-

го шкільного віку у процесі хорової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Стасюк 
Марина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-2214 А] УДК 373.3.016:784.1 

373.5 Середні школи 

На ступінь кандидата 

4735. Бабенко О. М. Формування знань з основ біохімії в учнів класів біолого-
хімічного профілю навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бабенко Олена Михайлівна ; 
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Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2125 А]
 УДК 373.5.016:54 

4736. Вересоцька Н. І. Методика тестового оцінювання навчальних досягнень 
учнів основної школи з креслення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вересоцька Наталія 
Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2010-2135 А] УДК 373.5.091.26:741 

4737. Воловик Н. І. Внесок В. І. Масальського у становлення і розвиток мето-
дики російської мови в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Воловик Наталія Іванівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1492 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.1](477) 
4738. Голова Н. І. Виховання відповідальності у старшокласників у процесі 

учнівського самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Голова Наталія Іванівна ; 
Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Миколаїв, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2137 А]
 УДК 373.5.015.31 

4739. Горбулінська С. М. Методика формування екологічних знань старшо-
класників профільної школи у процесі навчання біології : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Горбулінська Світлана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-1413 А] УДК 373.5.016:57 

4740. Гурняк І. А. Компетентнісний підхід до формування поняття "хімічне 
явище" в учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гурняк Ірина Анатоліївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2140 А]
 УДК 373.5.016:54 

4741. Десятов Д. Л. Методика використання пізнавальних завдань із застосу-
ванням наочності у навчанні історії стародавнього світу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Деся-
тов Дмитро Леонідович ; Ін-т педагогіки АПН України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — 
К., 2010. — 19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2010-1500 А]
 УДК 373.5.016:94(100)".../05" 

4742. Джава Н. А. Дидактичні засади реалізації особистісно-орієнтованого 
підходу у навчанні іноземних мов учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Джава Надія 
Арсентівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Кривий Ріг 
(Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-2376 А] УДК 373.5.016:81'243 

4743. Засименко В. В. Виховання в учнів 5—8 класів культури спілкування за-
собами мовного етикету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Засименко Вікторія Володи-
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мирівна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Херсон. держ. ун-т]. — 
Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-2150 А] УДК 373.5.015.311:81'271 

4744. Каташова О. А. Виховання духовних цінностей старшокласників в умо-
вах багатопрофільного ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Каташова Олена Анато-
ліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2457 А] 

 УДК 373.5.015.31:17.022.1 
4745. Лиховид О. Р. Формування краєзнавчих знань в учнів основної школи у 

процесі навчання предметів природничого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Лиховид Олена Ро-
манівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — Кривий Ріг 
(Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-2606 А] УДК 373.5.016:908 

4746. Мерзлякова О. Л. Психологічні чинники саморозвитку старшокласників 
у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Мерзлякова Олена Леонідівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2691 А]
 УДК 373.5.041.013.77 

4747. Оришко С. П. Патріотичне виховання старшокласників у процесі турист-
сько-краєзнавчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Оришко Світлана Петрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-
тюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1437 А] 

 УДК 373.5.016.311:338.48 
4748. Сяська І. О. Формування екологічної свідомості старшокласників у нав-

чально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Сяська Інна Олексіївна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — 
Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-2220 А] УДК 373.5.015.31:502/504 

4749. Шевченко О. С. Тестування як засіб діагностики креативного мислення 
старшокласників у процесі навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шевченко Ольга 
Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 
[2010-1720 А] УДК 373.5.091.26:53 

4750. Юхимук В. П. Формування знань з олімпійської тематики учнів основ-
ної школи в процесі занять фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Юхимук Віра 
Петрівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Львів. держ. ун-т фіз. культури]. — 
Луцьк, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-1679 А] УДК 373.5.016:796.032 
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374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

4751. Калюжна О. І. Формування навичок здорового способу життя підлітків у 
позашкільному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Калюжна Оксана 
Іванівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2010. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2010-2439 А] УДК 374.015.311 

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

На ступінь доктора 

4752. Куненко Л. О. Теоретико-методичні засади інтеграційної спрямованості 
музичної освіти молодших школярів з порушеннями зору : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" ; 
13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Куненко Людмила Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 
(72 назви). — 100 пр. — [2010-2573 А] УДК 376-056.262:78 

На ступінь кандидата 

4753. Будяк Л. В. Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання 
дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній сільській школі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 
педагогіка" / Будяк Лариса Вікторівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 
2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2298 А] 

 УДК 376-056.34 
4754. Василенко О. М. Соціально-педагогічні умови адаптації молодших шко-

лярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Васи-
ленко Олена Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Хмельниц. нац. ун-т]. 
— Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-2306 А] УДК 376.013.42 

4755. Геращенко С. І. Формування комунікативних умінь у розумово відста-
лих старшокласників у процесі вивчення граматики : (на матеріалі вивч. прикметника) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 
педагогіка" / Геращенко Світлана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1848 А]
 УДК 376-056.36:811.161.2'36 

4756. Хворова Г. М. Комплексна психолого-педагогічна технологія корекції 
розвитку активності дитини з аутизмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Хворова Ганна Михайлівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1996 А] УДК 376.1 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

4757. Гайовий І. І. Формування професійних умінь майбутнього фахівця ресто-
ранної справи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гайовий Іван 
Іванович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Ін-т проф.-техн. 
освіти НАПН України]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2321 А] УДК 377.3:640.43 

4758. Миропольська О. В. Формування професійної компетентності фахівців 
митних органів в умовах службової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мирополь-
ська Оксана Василівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-2025 А] УДК 377.3:339.543 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

4759. Грітченко А. Г. Теорія і методика підготовки майбутнього вчителя трудо-
вого навчання до формування в учнів системи знань сучасного аграрного виробництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Грітченко Анатолій Григорович ; Ін-т вищ. освіти Нац. 
акад. пед. наук України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (44 назви). — 100 пр. — [2010-2357 А] 

 УДК 378.011.3-051:631 
4760. Заболотний В. Ф. Дидактичні засади застосування мультимедіа у фор-

муванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Заболотний Володимир Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (61 назва). — 100 пр. — [2010-1775 А]
 УДК 378.011.3-051:53:004.032.6 

4761. Ігнатюк О. А. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього 
інженера до професійного самовдосконалення в умовах технічного університету : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Ігнатюк Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2010. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—41 (101 назва). — 100 пр. — [2010-2428 А] УДК 378.147 

4762. Карпюк Р. П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 
майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищих навчальних закла-
дах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
і методика проф. освіти" / Карпюк Роман Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — 100 пр. — 
[2010-1906 А] УДК 378.016:796 

4763. Кічук Я. В. Теоретичні і методичні засади формування правової компе-
тентності майбутнього соціального педагога в умовах університетської педагогічної 
освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Кічук Ярослав Валерійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 
2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 150 пр. — [2010-2479 А] 

 УДК 378.016:34 
4764. Коваль Л. В. Система професійної підготовки майбутніх учителів по-

чаткової школи до застосування загальнонавчальних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
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освіти" / Коваль Людмила Вікторівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Бердян. держ. 
пед. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (35 назв). — 100 пр. 
— [2010-1350 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

4765. Колбіна Т. В. Теоретико-методологічні та технологічні засади формування 
міжкультурної комунікації студентів вищих навчальних закладів економічного профілю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Колбіна Тетяна Василівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Запоріжжя, 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (54 назви). — 100 пр. — [2010-1352 А] УДК 378.147:33 

4766. Матвієнко О. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учи-
телів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого сту-
пеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Матвієнко Олена Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2010. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (50 назв). — 100 пр. — 
[2010-2667 А] УДК 378.011.3-051 

4767. Шерман М. І. Теоретичні та методичні основи професійної комп'ютер-
но-інформаційної підготовки майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Шерман Михайло Ісаакович ; Нац. акад. пед. наук України, 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Ін-т педагогіки]. — К., 2010. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—40 (66 назв). — 100 пр. — [2010-1632 А] УДК 378.147:004 

На ступінь кандидата 

4768. Агалець І. О. Формування системи знань і умінь з основ етикету в про-
цесі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Агалець Інна Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2242 А] 

 УДК 378.147 
4769. Адаменко О. О. Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди Ва-

силя Захаровича Смаля (1930—1987 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Адаменко 
Оксана Олександрівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Миколаїв. 
держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1561 А] УДК 378.013 

4770. Артеменко І. Е. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх податко-
вих інспекторів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Артеменко Інна Едуардівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих. — К., 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-1483 А] УДК 378.015.3 

4771. Базильчук Л. В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистец-
тва до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Базильчук Леонід Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Черкаси, 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1644 А]
 УДК 378.147:75 
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4772. Балицька Т. В. Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи 
студентів педагогічних університетів у процесі кредитно-модульного навчання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Балицька Тетяна Василівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2010-1882 А]
 УДК 378.147:37 

4773. Башкір О. І. Формування готовності майбутніх учителів до педагогічної 
імпровізації в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Башкір Ольга 
Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2262 А] УДК 378.147 

4774. Бєлікова В. В. Методика навчання контролю навчальної діяльності 
майбутніх викладачів технічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бєлікова Вікторія 
Вікторівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-2270 А] УДК 378.147 

4775. Букало Н. А. Формування системи задоволення потреб споживачів у по-
слугах вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Букало Надія Артемівна ; 
Укоопспілка, Львів. комерц. акад., [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-2084 А] УДК 378.014.6 

4776. Вашак О. О. Підготовка майбутніх вихователів до екологічного вихо-
вання дошкільників на засадах етнопедагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вашак Ок-
сана Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Полтав. нац. ун-т ім. В. Г. Коро-
ленка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-1571 А] УДК 378.147:373.2.015.31:57.081.1 

4777. Витриховська О. П. Методика застосування інформаційних технологій 
у процесі вивчення економічних дисциплін студентами вищих аграрних навчальних за-
кладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.]13.00.02 "Теорія 
та методика навчання с.-г. дисциплін" / Витриховська Оксана Петрівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1729 А] УДК 378.016:33 

4778. Волинчук Ю. В. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в 
умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Волинчук Юлія Вікторівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Луц. нац. техн. ун-т]. 
— Львів, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). 
— 100 пр. — [2010-1410 А] УДК 378.014.543 

4779. Главатських І. М. Професійна спрямованість математичної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання математики" / Главатських 
Ірина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—21 (33 назви). — 100 пр. — [2010-1892 А] УДК 378.147:51 

4780. Гресь Н. Л. Організаційно-методичні засади виробничої практики 
майбутніх фахівців обліково-економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гресь 
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Наталія Леонідівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Нац. авіац. ун-т]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2010-2352 А]
 УДК 378.147:338 

4781. Григор'єва Т. Ю. Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у 
системі неперервної освіти Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Григор'єва 
Тетяна Юріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2353 А] 

 УДК 378.011.3-051:80](410) 
4782. Демура І. В. Формування професійної компетентності студентів еконо-

мічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Демура 
Ірина Володимирівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Кіровоград. ін-т 
регіон. упр. та економіки]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-2371 А] УДК 378.147:33 

4783. Загородна О. Ю. Формування комунікативної професійної компетент-
ності студентів економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Загородна Оксана Юріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Ко-
цюбинського. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-2402 А] УДК 378.147:001.895 

4784. Зосименко О. В. Організація проектної діяльності майбутніх педагогів у 
процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зосименко Ок-
сана Вікторівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Полтава, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-2418 А] УДК 378.011.3-051 

4785. Івашньова С. В. Організаційно-педагогічні засади вдосконалення 
методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Івашньова Світлана Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т 
менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2426 А] УДК 378.011.3-051 

4786. Карасьова О. В. Організація самостійної роботи студентів у вищих нав-
чальних закладах Слобожанщини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Карасьова Олена Вячеславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2452 А]
 УДК 378.147(477.54/.62)"18/19" 

4787. Карпова І. Г. Соціально-педагогічні умови розвитку творчої обдарова-
ності студентської молоді у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 
педагогіка" / Карпова Ірина Гораціївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2455 А] 

 УДК 378.013.42 
4788. Касярум С. О. Формування природничо-наукової компетенції у 

майбутніх фахівців інженерного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Касярум Сергій 
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Олегович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (37 назв). — 100 пр. — [2010-2158 А]
 УДК 378.147 

4789. Квас В. М. Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін 
майбутніх учителів предметів природничого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Квас 
Валентина Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 2010. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1693 А] УДК 378.147:5 

4790. Козак Т. С. Дипломне проектування як засіб формування готовності 
майбутніх дизайнерів до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Козак 
Тетяна Сергіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. наук.-
практ. центр проф.-техн. освіти АПН України]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2501 А] УДК 378.147:7.012 

4791. Коломієць О. В. Педагогічний стиль спілкування як засіб самореалізації 
викладача вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Коломієць Олена 
Вікторівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницько-
го. — Хмельницький, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-2509 А] УДК 378.013.77 

4792. Колос Ю. З. Формування інформаційно-технологічних компетентностей 
майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Колос Юлія Зіновіївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2010-1421 А] УДК 378.147:004:81'253 

4793. Корнійчук О. Е. Комп'ютерно орієнтована методична система навчання 
вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Корнійчук Олена Едуардівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. 
— 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-2523 А] 

 УДК 378.147:51 
4794. Корносенко О. К. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до 

використання ігрових методик у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Корносенко Оксана Костянтинівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2524 А]
 УДК 378.147:796 

4795. Котова А. В. Організація самостійної роботи студентів вітчизняних 
університетів у другій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Котова 
Анна Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-1663 А] УДК 378.4.041 

4796. Кравчук Г. В. Методика навчання студентів технічних спеціальностей 
професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів 
науково-технічної реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кравчук Ганна Валеріївна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 23 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2010-2546 А]
 УДК 378.016:811.111 

4797. Криворучко Ю. М. Формування готовності майбутнього вчителя до 
розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Криворучко Юлія Михайлівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. 
— Чернігів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2555 А] УДК 378.147:373.3 

4798. Лисак Г. О. Педагогічні основи контролю і оцінювання професійної 
підготовленості з гуманітарних дисциплін студентів університетів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Лисак Галина Олександрівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2594 А] УДК 378.147 

4799. Малярчук О. В. Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної 
освіти Сполучених Штатів Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Малярчук Олена 
Валентинівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1701 А] 

 УДК 378.018.43:004.738.5(73) 
4800. Мельничук Т. Ф. Педагогічні умови культурологічної підготовки май-

бутніх фахівців агротехнологічного спрямування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мель-
ничук Тетяна Федорівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—21 (38 назв). — 100 пр. — [2010-2178 А] УДК 378.147 

4801. Міняйлова А. В. Гуманістичне виховання студентів у навчально-вихов-
ному процесі технічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Міняйлова Алевтина 
Володимирівна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Херсон. держ .ун-т]. — 
Миколаїв, 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-2181 А] УДК 378.6.015.31:62 

4802. Орленко Н. А. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх 
пілотів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Орленко Наталія 
Анатоліївна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-1598 А] 

 УДК 378.147:656.7.071.7-051 
4803. Отрощенко Л. С. Розвиток професійної компетентності майбутніх фа-

хівців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Отро-
щенко Лариса Степанівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-2191 А] УДК 378.147:339.9](431) 

4804. Пащенко О. В. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах 
становлення економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Пащенко Олександр Володи-
мирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка]. — Х., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1928 А]
 УДК 378.014.54 

4805. Різник В. В. Формування готовності майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальніх дисцип-
лін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.]13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Різник В'ячеслав Володимирович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-2109 А] УДК 378.147:33 

4806. Смірнова Л. Л. Соціокультурна компетентність у структурі підготовки 
учителів іноземної мови в Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Смірнова Ліна 
Леонідівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1945 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243(438) 
4807. Снагощенко В. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя історії 

засобами музейної педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Снагощенко Валентина 
Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. 
— [2010-1615 А] УДК 378.011.3-051:94 

4808. Тоцька Л. О. Методичні засади удосконалення вокальної підготовки 
майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Тоцька Людмила Олексіївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1549 А] УДК 378.011.3-051:78 

4809. Усеінова Л. Ю. Формування професійно-практичної компетентності 
майбутніх інженерів-педагогів в умовах виробничої практики : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Усеінова Ленара Юсуфівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1462 А] УДК 378.147 

4810. Царенко І. Л. Інноваційно-педагогічні технології у системі підготовки 
майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Царенко 
Ірина Леонтіївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2010. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1625 А] УДК 378.011.3-051 

4811. Чорноус В. П. Формування творчих здібностей майбутніх учителів по-
чаткової школи в процесі вивчення предметів математичного циклу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Чорноус Віра Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Міжнар. 
екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1628 А] УДК 378.147:373.3 

4812. Шведова Я. В. Формування професійної культури майбутніх тележурна-
лістів у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шведова Ярослава Василівна ; 
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Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Запоріжжя, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1477 А] 

 УДК 378.147:070 
4813. Шовкун Л. М. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної 

компетентності викладачів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Шовкун Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-
ня України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назви). — 
100 пр. — [2010-2239 А] УДК 378.147 

4814. Щербак І. В. Підготовка майбутнього вчителя до громадянського вихо-
вання учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Щербак Ігор Вікторович ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Південнослов'ян. ін-т Київ. славіст. 
ун-ту]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-2240 А] УДК 378.011.3-051:373.3.017.4 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  
Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

4815. Губанова О. Р. Організаційно-економічний механізм стимулювання освоєн-
ня техногенно-ресурсного потенціалу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Губанова Олена Ростиславівна ; НАН України, Ін-т пробл. 
ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—33 (66 назв). — 100 пр. — [2010-1653 А] УДК 502.13 

4816. Назарук М. М. Конструктивно-географічні основи розвитку і функціону-
вання соціально-екологічних систем великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 
природ. ресурсів" / Назарук Микола Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (54 назви). — 100 пр. — [2010-2183 А]
 УДК 502.17(477-21) 

На ступінь кандидата 

4817. Бахарєва Г. Ю. Екологічно безпечні методи очистки газоподібних про-
мислових викидів від формальдегіду та метану : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Бахарєва Ганна Юріївна ; М-во 
охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. екол. акад. післядиплом. 
освіти та упр., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1568 А] УДК 502.14+577.1 

4818. Бурлакова І. М. Економічний механізм забезпечення сталого розвитку 
на основі екологізації життєвого циклу продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Бурлакова Ірина Михайлівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2132 А]
 УДК 502.131.1 

4819. Грицюк С. Б. Вивчення можливості застосування кіральних властивос-
тей проліну як експрес-методу оцінки рівня забруднення річкових екосистем : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Грицюк 
Сергій Богданович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2356 А] 

 УДК 504.5:628.3 
4820. Кейван О. П. Екологічні особливості формування ентомокомплексів в 

природних, напівприродних та культурних екотопах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кейван Олена Петрівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2465 А] УДК 502.211:595.7 

4821. Коріневська В. Ю. Комплексна оцінка якості природної складової 
урбанізованих територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / 
Коріневська Вероніка Юріївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1354 А] УДК 502.17 

4822. Костецький М. Р. Система управління еколого-економічною безпекою 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Костецький Михайло Романович ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 120 пр. 
— [2010-2529 А] УДК 502.7 

4823. Махрова Є. Г. Візуальні зміни лісових порід за імітації чинників 
глобальної екологічної кризи в мікрокосмах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Махрова Єлєна Григорівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2672 А] УДК 502.211:582 

4824. Мішеніна Г. А. Еколого-економічні засади розвитку підприємництва у 
лісоресурсній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Мі-
шеніна Галина Анатоліївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви ). — 100 пр. — [2010-2705 А] УДК 502.15:630*1 

4825. Пашенюк І. А. Еколого-економічні засади водогосподарського району-
вання : (на прикл. Укр. Полісся) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-
вища" / Пашенюк Ірина Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористуван-
ня. — Рівне, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-2029 А] УДК 502.14.553 

4826. Сенчило О. О. Рослинність заплави Дніпра в межах Лісостепу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Сенчило 
Олександр Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1828 А]
 УДК 502.211:582 

4827. Храпаль О. В. Еколого-економічна оцінка функціонування дорожньої 
мережі в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Храпаль Оксана Вадимівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Сум. 
нац. аграр. ун-т]. — Рівне, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). 
— 100 пр. — [2010-2036 А] УДК 502.14:625.7 

4828. Цвид Н. В. Антропогенна трансформація геосистем Шацького націо-
нального природного парку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
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наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ре-
сурсів" / Цвид Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. 
— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2078 А] 

 УДК 502.211(477.82-751.2) 

51 Математика 

511 Теорія чисел 

На ступінь кандидата 

4829. Микитюк І. О. Нетрадиційні системи числення і фрактали, з ними 
пов'язані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Микитюк Інна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1668 А] УДК 511.33 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

4830. Ярова О. А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Ал-
гебра і теорія чисел" / Ярова Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, Держ. податк. адмін. України]. — К., 
2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1559 А]
 УДК 512.5 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

4831. Лихачова В. В. Формоутворення триортогональних систем поверхонь і 
відповідних координатних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Лихачова Вікторія 
Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2605 А] УДК 514.752.4 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

4832. Качановський М. О. Елементи негауссівського аналізу на просторах 
функцій нескінченної кількості змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Качановський Микола Олександро-
вич ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2010. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31 
(34 назви). — 120 пр. — [2010-2459 А] УДК 517.98 

4833. Косяк О. В. Регулярні, квазірегулярні та індуковані представлення не-
скінченновимірних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Косяк Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т 
математики. — К., 2010. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (29 назв) та в підрядк. 
прим. — 130 пр. — [2010-2534 А] УДК 517.98 

4834. Набока О. О. Синхронізація в задачах динаміки зв'язаних нескінчен-
новимірних нелінійних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
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мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Набока Олена Олексіївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-2064 А] УДК 517.94 

4835. Семенов В. В. Варіаційні проблеми та узагальнена оптимізація ліній-
них систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Семенов Володимир 
Вікторович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (40 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1827 А] УДК 517.9 

На ступінь кандидата 

4836. Вязовська М. С. Нерівності для поліномів і раціональних функцій та 
квадратурні формули на сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Вязовська Марина Сергіївна ; НАН 
України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 15 с. 
— Бібліогр.: с. 11—12 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2136 А] 

 УДК 517.5 
4837. Калужинова Л. В. Про величини відхилень цілих та мероморфних 

функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Калужинова Людмила Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1740 А]
 УДК 517.56 

4838. Лугова Л. Л. Тричленна степенева асимптотика цілого ряду Діріхле : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Лугова Любомира Любомирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-2621 А] УДК 517.537.6 

4839. Нестеренко О. Б. Методи дослідження інтегро-диференціальних рівнянь 
з параметрами і обмеженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Нестеренко Ольга Борисівна ; 
НАН України, Ін-т математики. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-2184 А] УДК 517.9 

4840. Омельченко П. В. Лінійно пов'язані набори самоспряжених операторів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Омельченко Павло Віталійович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 
2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2105 А] УДК 517.98 

4841. Поєдинцева І. В. Асимптотичні формули для інтегралів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / 
Поєдинцева Ірина Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1539 А] УДК 517.3 

4842. Пришляк В. О. Гарантоване оцінювання розв'язків крайових задач для 
рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 
рішень" / Пришляк Володимир Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1674 А] 

 УДК 517.977 
4843. Рахнін А. В. Майже періодичні субгармонійні функції та майже періо-

дичні міри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.01.01 "Мат. аналіз" / Рахнін Андрій Вячеславович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1605 А]
 УДК 517.518.6 

4844. Чорненька О. В. Асимптотичний аналіз сингулярно збурених систем 
диференціальних рівнянь з іррегулярною особливою точкою : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 
Чорненька Олена Володимирівна ; Ін-т математики НАН України, [Ніжин. держ. ун-т 
ім. Миколи Гоголя]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 120 пр. 
— [2010-1551 А] УДК 517.9 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів 

На ступінь кандидата 

4845. Гагарін В. В. Інформаційна технологія управління системами подачі й 
розподілу води в умовах їх розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гагарін Віталій Вікторович ; Херсон. 
нац. техн. ун-т, [Харків. ін-т Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Херсон, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1574 А] 

 УДК 519.17:628.17 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

4846. Колесник О. Д. Розподіли марковських випадкових еволюцій в евклідо-
вих просторах Rm : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Колесник Олександр Дмитрович ; 
НАН України, Ін-т математики. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—27 
(23 назви). — 120 пр. — [2010-1511 А] УДК 519.21 

На ступінь кандидата 

4847. Варбанець С. П. Генерування послідовностей інверсних конгруентних 
псевдовипадкових чисел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.08 "Мат. логіка, дискрет. математика і теорія алгоритмів" / 
Варбанець Сергій Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1407 А] УДК 519.2 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

4848. Кузьмінов Є. В. Моделювання процесів диверсифікації кредитного 
портфеля банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кузьмінов Євген 
Вікторович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1975 А] УДК 519.71:336.77 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

4849. Кононов В. Б. Теоретичні основи математичного моделювання ресурс-
ного забезпечення в конфліктних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кононов 
Володимир Борисович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 
[Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 27—32 (54 назви). — 100 пр. — [2010-2519 А] УДК 519.87:316.485.6 

4850. Песчанський О. І. Напівмарковські моделі технічного обслуговування 
багатокомпонентних відновлюваних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук: спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Песчанський 
Олексій Іванович ; Нац. металург. акад. України, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (45 назв). — 100 пр. 
— [2010-2106 А] УДК 519.873/.874 

На ступінь кандидата 

4851. Андрущак І. Є. Моделі та методи оптимізації в програмному середовищі 
підтримки фармакокінетичних системних досліджень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 
рішень" / Андрущак Ігор Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-1482 А] УДК 519.876.2:615.015 

4852. Ботнар К. В. Методи і моделі опису характеристик телекомунікаційної 
мережі в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Ботнар Костянтин Ва-
сильович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Одес. держ. акад. холоду]. — 
К., 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 130 пр. — [2010-1405 А]
 УДК 519.876.5:621.39 

4853. Гобов Д. А. Математичні моделі та метаевристичні алгоритми розв'я-
зання оптимізаційних задач в просторі перестановок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Гобов Денис Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2331 А] 

 УДК 519.854 
4854. Заморьонова Д. В. Математичні моделі функціонування і метод визна-

чення безпеки системи "оператор — синхронна автоматизована лінія" : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Заморьонова Дар'я Вікторівна ; Нац. металург. акад. України, 
[Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100пр. — [2010-2094 А] УДК 519.87 

4855. Козак О. Л. Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних 
систем методами допускового еліпсоїдного оцінювання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-
ди" / Козак Олександра Леонідівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. 
екон. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2019 А] УДК 519.876.5 

4856. Лисенко А. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при 
управлінні ресурсами в дослідно-конструкторських розробках : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Лисенко 
Антон Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 
— Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 120 пр. — [2010-2171 А]
 УДК 519.867.2 
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4857. Лишук В. В. Математичне моделювання перехідних процесів електро-
механічних систем зі змінною структурою і розподіленими параметрами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 
та обчисл. методи" / Лишук Віктор Васильович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(12 назв). — 120 пр. — [2010-2609 А] УДК 519.876.5:621.313.33 

4858. Нужна С. А. Математичне моделювання та управління діяльністю 
сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. 
технології в економіці" / Нужна Світлана Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-1435 А] УДК 519.87:631.1 

4859. Омардибірова В. Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого 
інвестиційним фондом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Омардибірова Вікторія 
Нурахманівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2010-1436 А] УДК 519.86 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

На ступінь кандидата 

4860. Шепелєв В. О. Кутова структура позагалактичних радіоджерел за результа-
тами інтерферометричних спостережень у декаметровому діапазоні радіохвиль : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астро-
фізика, радіоастрономія" / Шепелєв Валерій Олександрович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — Х., 2010. — 16 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (22 назви). — 100 пр. — [2010-2238 А] УДК 52-77 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 

4861. Колесник Ю. Л. Динаміка просторово-часового та енергетичного розпо-
ділу космічних променів у геліосфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Колесник 
Юрій Леонідович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2010-1586 А] УДК 523.2 

4862. Ольшевський В. Л. Розсіяння і трансформація магніто-акустичних 
хвиль на сонячних плямах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Ольшевський 
В'ячеслав Леонідович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2010-1597 А] УДК 523.982 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь доктора 

4863. Берцик П. П. Самоузгоджене моделювання хімічної та динамічної ево-
люції галактик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 
01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Берцик Петер Петерович ; НАН України, 
Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (59 назв). 
— 100 пр. — [2010-1569 А] УДК 524.7-54 
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4864. Вольвач О. Є. Нестаціонарне випромінювання позагалактичних джерел 
за спостереженнями у мікрохвильовому діапазоні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Вольвач 
Олександр Євгенович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [НДІ "Крим. 
астрофіз. обсерваторія"]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—36 
(97 назв). — 100 пр. — [2010-1573 А] УДК 524.7 

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

На ступінь доктора 

4865. Гордєєв А. Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного 
дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 
11.00.12 "Геогр. картографія" / Гордєєв Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 100 пр. — 
[2010-2342 А] УДК 528.912 

На ступінь кандидата 

4866. Литвин М. О. Спільна обробка GPS-, РНДБ- і лазерних спостережень 
для досліджень динаміки Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Литвин Михайло Олек-
сандрович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1591 А] 

 УДК 528.2+520.8 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь доктора 

4867. Горбар Е. В. Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Горбар Едуард Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Бого-
любова. — К., 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—29 (27 назв). — 100 пр. — 
[2010-2339 А] УДК 530.145:538.9 

4868. Іоргов М. З. Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними 
симетріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Іоргов Микола Зіновійович ; НАН України, Ін-т теорет. 
фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (31 назва). 
— 100 пр. — [2010-2431 А] УДК 530.145 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 

4869. Філімоніхіна І. І. Умови зменшення кута нутації обертового несучого ті-
ла в ізольованій системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Філімоніхіна Ірина Іванівна ; НАН України, 
Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1279 А] УДК 531.6 

4870. Храмова М. В. Умови "заклинювання" у голономних механічних систе-
мах абсолютно твердих тіл із кулоновим тертям : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Храмова Марина 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Ін-т техн. 
механіки НАН України, Нац. косм. агентство України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1623 А]
 УДК 531.44 

532 Загальні питання механіки рідин. Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

4871. Бугаєв К. О. Рівняння стану та фазові переходи у ядерних та адронних 
системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Бугаєв Кирило Олексійович ; НАН України, Ін-т теорет. 
фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 
(42 назви). — 100 пр. — [2010-1886 А] УДК 532.51:539.125/.126 

На ступінь кандидата 

4872. Чернобиль О. Є. Удосконалення методів гідравлічних розрахунків та 
конструкцій двопрогінних шлюзів-регуляторів з урахуванням особливостей білякри-
тичних течій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Чернобиль Олег Євгенійович ; Нац. ун-т 
вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1833 А] УДК 532.5:626 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

4873. Соболь Т. В. Розповсюдження об'ємних і поверхневих хвиль в пористо-
пружному півпросторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.06 "Акустика" / Соболь Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
гідромеханіки. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1399 А] УДК 534-18 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

4874. Буравцева Л. М. Фосфоресценція кристалічного та склоподібного ор-
тобромбензофенону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Буравцева Любов Михайлівна ; НАН 
України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1844 А] УДК 535.373 

4875. Васильків Ю. В. Оптична і пружна анізотропія з врахуванням гірації та 
п'єзоіндукованих і доменних конфігурацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Васильків Юрій Ва-
сильович ; Ін-т фіз. оптики. — Львів, 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1766 А] УДК 535.5 

4876. Партика М. В. Кристалічна структура і оптико-спектральні властивості 
просторово модульованих і низькорозмірних фероїків з алкіламін-катіоном : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика на-
півпровідників і діелектриків" / Партика Мар'ян Вікторович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-1379 А] УДК 535.34+535.37 
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4877. Рибась О. Ф. Конверсія оптичних вихорів в сингулярних пучках, що 
розповсюджуються під кутом до оптичної осі в анізотропному середовищі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. 
фізика" / Рибась Олександр Федорович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-1442 А]
 УДК 535.2:548.1.022/.024 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

4878. Мельник С. С. Випадкові динамічні системи з далекими кореляціями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Мельник Сергій Сергійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-
техн. ін-т", [Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2010-2687 А] УДК 536.75 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

4879. Кулініч О. А. Дефектоутворення в шаруватих структурах діоксид кремнію-
кремній та метал-кремній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Кулініч Олег 
Анатолійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—34 (66 назв). — 100 пр. — [2010-2570 А] УДК 537.311.33 

На ступінь кандидата 

4880. Коваль Ю. В. Фізико-активні впливи на явища переносу в монокриста-
лах антимоніду кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Коваль Юрій Васильо-
вич ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Луцьк, 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (25 назв). — 100 пр. — [2010-2496 А] 

 УДК 537.312:537.5 
4881. Смотрова О. І. Електромагнітні поля та пороги випромінювання в оди-

ночних і зв'язаних двовимірних діелектричних резонаторах з активними зонами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / 
Смотрова Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Уси-
кова. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1398 А]
 УДК 537.86:535.417.2 

4882. Сотніков А. Г. Теорія уповільнення електромагнітних хвиль слабкої 
інтенсивності у бозе-конденсаті газу атомів лужних металів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Сотніков 
Андрій Геннадійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — 
Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1400 А]
 УДК 537.87 

4883. Шульга Д. П. Формування високояскравісних пучків у геліконних дже-
релах іонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / Шульга Дмитро Петрович ; Ін-т приклад. 
фізики НАН України. — Суми, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-1636 А] УДК 537.534.2 
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538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

4884. Касаткін О. Л. Електродинаміка анізотропних макроскопічно неодно-
рідних надпровідників ІІ-го роду у змішаному стані : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Касаткін Олек-
сандр Леонідович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 
2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2010-2157 А] 

 УДК 538.945:537.81 
4885. Крамар В. М. Теорія спектрів квазічастинок у масивних і квазідво-

вимірних напівпровідникових кристалічних структурах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та 
діелектриків" / Крамар Валерій Максимович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2010-1867 А]
 УДК 538.911 

На ступінь кандидата 

4886. Дробчак О. З. Електронні збудження та центри люмінесценції в карба-
міді та його адуктах з фосфатними, оксалатними та уратними солями : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напів-
провідників та діелектриків" / Дробчак Оксана Зіновіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 
[2010-2144 А] УДК 538.9 

4887. Лук'янов А. М. Властивості модифікованих вуглецевих плівок та фото-
чутливих структур з просвітлюючими та захисними шарами : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Лук'янов Анатолій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). 
— 100 пр. — [2010-2623 А] УДК 538.9 

4888. Притула Р. О. Самоузгоджена мікроскопічна теорія термодинамічних і 
структурних функцій бозе-рідини в наближенні парних міжчастинкових кореляцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Притула Роман Олександрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1384 А] 

 УДК 538.94 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

4889. Кириченко Ю. В. Нестійкості обертових потоків нерелятивістських 
електронів та циклічних сильнострумових релятивістських електронних пучків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика 
пучків зарядж. частинок" / Кириченко Юрій Васильович ; Нац. наук. центр "Харків. 
фіз.-техн. ін-т". — Х., 2010. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—28 (43 назви). — 100 пр. 
— [2010-2469 А] УДК 539.124 

На ступінь кандидата 

4890. Гах А. Г. Внутрішня структура ядер 2Н, 3Н, 3Не і 4Не та їхня дифракційна 
взаємодія з важкими ядрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Гах 
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Андрій Геннадійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т електрофізики і 
радіац. технологій НАН України]. — Х., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-2327 А] УДК 539.128+539.171 

4891. Куртєва Г. П. Бета-розпад та структура непарних ядер : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. 
частинок і високих енергій" / Куртєва Ганна Панасівна ; НАН України, Ін-т ядер. 
дослідж. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-1363 А] УДК 539.142+539.165 

4892. Лохманець Ю. В. Моделювання і управління глобальним теплообміном 
в установках для вирощування частковопрозорих матеріалів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Лохманець Юрій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-2059 А] УДК 539.19 

4893. Овсяннікова Л. І. Електронна будова і оптичні спектри прогнозованих 
оболонкових кластерів з елементів ІV, ІІІ—V, ІІ—VІ груп : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Овсян-
нікова Любов Іванівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. 
— К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2187 А]
 УДК 539.1/.2 

4894. Романишин В. О. Ядерні процеси при взаємодії ядер 7Li+10B : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, 
елементар. частинок і високих енергій" / Романишин Володимир Олександрович ; 
НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-1387 А] УДК 539.171/.172 

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

На ступінь доктора 

4895. Туркін А. А. Теорія фазових перетворень у неупорядкованих сплавах 
заміщення під опроміненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Туркін Анатолій Аркадійович ; НАН Ук-
раїни, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Ін-т теорет. фізики ім. О. І. Ахієзера. 
— Х., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2010-1320 А]
 УДК 539.2 

На ступінь кандидата 

4896. Бойчук О. В. Зв'язані динамічні задачі термомеханіки для фізично 
нелінійного циліндра при нестаціонарному термічному навантаженні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Бойчук Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Ти-
мошенка, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — К., 2010. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1962 А] УДК 539.3 

4897. Бреславський І. Д. Нелінійні нормальні форми в розв'язках задач коли-
вань тонких пологих оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Бреславський Іван 
Дмитрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т"]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-2294 А] УДК 539.3 
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4898. Власенко Ю. Є. Взаємодія важких штампів з багатошаровою пружно-
пластичною основою, що містить включення : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Власенко Юрій Євгенович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпро-
петровськ, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 150 пр. — [2010-1334 А]
 УДК 539.37 

4899. Головко К. Г. Задачі осесиметричних коливань дискретно підкріплених 
оболонок обертання на пружній основі при імпульсних навантаженнях : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 
деформів. твердого тіла" / Головко Костянтин Григорович ; НАН України, Ін-т 
механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1732 А] УДК 539.3 

4900. Гордієнко М. М. Напружено-деформований стан пружно-пластичної 
ортотропної оболонки довільної кривини з тріщинами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 
тіла" / Гордієнко Микола Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2344 А] УДК 539.3 

4901. Кикоть С. В. Коливання і стійкість трубопроводів з рухомою рідиною : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Кикоть Сергій В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-2468 А] УДК 539.3 

4902. Кіт М. Б. Визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів 
конструкцій з тріщинами при змінних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 
тіла" / Кіт Мар'яна Богданівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і мате-
матики ім. Я. С. Підстригача НАН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2476 А]
 УДК 539.375 

4903. Козінов С. В. Періодичні системи тріщин на межі поділу різнорідних 
матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Козінов Сергій Віталійович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1509 А] УДК 539.3 

4904. Коновалов В. А. Структура, склад, особливості росту та властивості 
плівок диборидів танталу і гафнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Коновалов Владилен 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Донец. нац. 
ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-2517 А] УДК 539.23 

4905. Матвіїв Ю. Я. Визначення докритичного розтріскування скловолокон-
них композитів за параметрами акустичної емісії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
Матвіїв Юрій Ярославович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка 
НАН України]. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-2668 А] УДК 539.3 

4906. Сугак Ю. Д. Вплив термохімічних обробок на оптичні та структурні 
властивості кристалів LiNbO3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сугак Юрій Дмитрович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2010-2219 А] УДК 539.21+548.4 

4907. Сяський В. А. Контактна взаємодія криволінійних контурів пластинок і 
двозв'язних штампів з кутовими точками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Сяський Во-
лодимир Андрійович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 
2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1275 А]
 УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь кандидата 

4908. Зіновік О. В. Синтез, відновлення, кристалохімія шпінельних оксидів 
систем М-Мn-Fe-O, M-Cu-Fe-O та метод прогнозування їх властивостей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Зіновік 
Олена Валентинівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Кіровоград. 
нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 110 пр. — [2010-1417 А] УДК 54-16 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

4909. Галат М. М. Аналогічні алкілприщеплені стаціонарні фази в міцелярній 
та обернено-фазовій рідинній хроматографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Галат Марина Миколаївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2010-1651 А] УДК 543.544 

4910. Гонта Н. А. Фенол-індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton Х-100 
для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Гон-
та Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2336 А] 

 УДК 543.48:615.22 

544 Фізична хімія 

На ступінь кандидата 

4911. Братченко М. І. Кінетичний опис та математичне моделювання імплан-
тації йонів у кристали : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Братченко Михайло Іванович ; НАН України, Нац. 
наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2292 А] УДК 544.173.4 

4912. Кланічка Ю. В. Деградація структури і фізичних властивостей плівок 
AIVBVI під впливом зовнішніх факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Кланічка Юрій Во-
лодимирович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2010-2480 А] 

 УДК 544.023 
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4913. Кондратьєва І. В. Системи оксидів на основі ТіО2 та гетероструктури 
напівпровідників з бісхіноціаніновими барвниками як фотокаталізатори і каталі-
затори редокс-перетворень N2, Со й метиленового блакитного : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Кондратьєва Ірина 
Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2010-2514 А] 

 УДК 544.526.5:621.315.592 
4914. Корнєєв С. В. Гібридні кремнезем-органічні матеріали з іммобілізова-

ними комплексоутворюючими барвниками трифенілметанового ряду: добування, 
фізико-хімічні та комплексоутвоюючі властивості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Корнєєв Сергій В'ячеславович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2010-2096 А] УДК 544.72.03 

4915. Кос Ю. В. Термодинамічні властивості розчинів кислот акрилового ря-
ду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. 
хімія" / Кос Юрій Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. 
політехніка"]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-1358 А] УДК 544.35:544.342 

4916. Мануйлов Є. В. Плівкові фотокаталізатори на основі діоксиду титану, 
легованого наночастинками благородних металів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Мануйлов Євген 
Вадимович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-2061 А] 

 УДК 544.023.26+546.55 
4917. Савченко Д. В. Електронна структура та кінетичні властивості пара-

магнітних домішок та дефектів у карбіді кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Савченко Дарія 
Вікторівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 120 пр. — [2010-1606 А] 

 УДК 544.175 
4918. Смірнова О. В. Вплив природи адсорбата та розчинника на взаємодію 

феноксикарбонових кислот з поверхнею нанодисперснего кремнезему : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 
Смірнова Олеся Валентинівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — 
К., 2010. — 22 с. : іл, табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2071 А]
 УДК 544.7.03+546.28 

4919. Тимошенко Т. Г. Фізико-хімічні методи захисту водних середовищ від 
екологічно небезпечних іонів U(VI), 90Sr та F- : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Тимошенко Тетяна Григо-
рівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-1319 А]
 УДК 544.723:[502.51:504.5:628.4.047] 

4920. Філатов Д. Ю. Константи дисоціації електролітів та шкала кислотності в 
ацетоні у присутності диметилсульфоксиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Філатов Дмитро Юрійович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 120 пр. — [2010-2229 А] УДК 544.354 



   

 
97

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

4921. Левицька К. Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 
та R124 на основі купратів рідкісноземельних елементів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Левицька Катери-
на Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1521 А] УДК 546.43 

4922. Матвіїшин Р. І. Взаємодія Ербію із перехідними металами (Co, Ni), 
Літієм та р-елементами ІV групи (Si, Ge) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Матвіїшин Роман Ігорович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1367 А] УДК 546.3+548.3 

4923. Струтинська Н. Ю. Синтез та особливості будови фосфатів на основі 
цезію, дво- та тривалентних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Струтинська Наталія Юріївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-1677 А] УДК 546.36 

4924. Чорна М. В. Вплив солей кадмію і кобальту на виникнення оксидативно-
го стресу в білих щурів та корекція порушень металокомплексами й ентеросорбент-
гом "Фібрабет" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Чорна Марія Володимирівна ; Ін-т біології тварин НААН 
України, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1794 А] 

 УДК 546.48+546.73]:616.45-092.9 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

4925. Братенко М. К. 4-Карбофункціоналізовані піразоли : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Братенко Ми-
хайло Калінінович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 
Львів, 2010. — 39 с. — Бібліогр.: с. 26—36 (85 назв). — 100 пр. — [2010-1843 А] 

 УДК 547.491.44+547.77 
4926. Брицун В. М. Перетворення 2-ацилтіоацетамідів в похідні азотовмісних 

гетероциклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Органіч. хімія" / Брицун Василь Миколайович ; НАН України, Ін-т органіч. 
хімії. — К., 2010. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(40 назв). — 100 пр. — [2010-2295 А] УДК 547.79 

На ступінь кандидата 

4927. Гусейнова В. П. Сполуки вуглеводневої природи у функціонуванні 
прісноводних мікроводоростей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Гусейнова Валіда Полад-кизи ; НАН України, 
Ін-т гідробіології. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-2366 А] УДК 547.454:582.232 

4928. Капітанов І. В. Дослідження мікрогетерогенних супернуклеофільних 
систем для розщеплення екотоксикантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Капітанов Ілля Володимирович ; 
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НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, [Донец. нац. 
ун-т]. — Донецьк, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 
[2010-1583 А] УДК 547.288.4 

4929. Попов К. С. Нові функціональні похідні бензотіазинів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Попов 
Кирило Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1441 А] УДК 547.869 

4930. Семенюченко В. В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефі-
цитних алкенів з використанням комплексів іридію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Семенюченко Володимир 
Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1444 А] УДК 547.8 

4931. Ходаківський П. В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Ходаківський Павло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 130 пр. — [2010-1468 А] 

 УДК 547.77/.79 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

4932. Тиришкіна С. М. Мінералогія сталеплавильних шлаків металургійного 
комбінату " АрселорМіттал Кривий Ріг" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Тиришкіна Світлана 
Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Криворіз. техн. ун-т]. — Львів, 2010. 
— 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—25 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2223 А] 

 УДК 549:669.181.28 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь доктора 

4933. Малицький Д. В. Матричний метод та його модифікації в задачах роз-
рахунку хвильового поля землетрусу і параметрів його джерела : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Малицький 
Дмитро Васильович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2010. — 
38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (39 назв). — 100 пр. — [2010-2648 А] УДК 550.344 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

4934. Папарига П. С. Геохімія важких металів у природних комплексах Кар-
патського біосферного заповідника : (на прикл. Чорногір. масиву та прилеглих тери-
торій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Гео-
хімія" / Папарига Петро Степанович ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих 
копалин, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Карпат. біосфер. заповідник М-ва охоро-
ни навколиш. природ. середовища України]. — Львів, 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1378 А] УДК 550.42(477.87) 
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4935. Петрова Л. О. Закономірності розподілу важких металів у зоні аерації 
Південно-Східного Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : [спец.] 04.00.02 "Геохімія" / Петрова Людмила Олексіївна ; НАН України, Ін-т 
геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 2010. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2010-1711 А] УДК 550.42(477.6) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

4936. Федак І. О. Методичні та експериментальні основи оцінки процесу об-
воднення нафтогазових родовищ за результатами геофізичних досліджень : (на прикл. 
Семенів. нафт. родовища) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Федак Ігор Орестович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-1278 А] УДК 550.832:553.98.061.4(477) 

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

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

4937. Селівачова У. М. Модель літогенезу техногенно-геологічної системи 
підземних виробок : (на прикл. дренаж. споруд, м. Київ) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.21 "Літологія" / Селівачова Уляна 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 21—22 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1989 А] УДК 551.3.051+551.448 

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 

На ступінь кандидата 

4938. Косик Л. Б. Просторово-часова динаміка площинного змиву в Україн-
ському Розточчі за результатами стаціонарних і напівстаціонарних досліджень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія і 
палеогеографія" / Косик Леся Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2528 А]
 УДК 551.4 

4939. Чепурний І. В. Довгострокове прогнозування розвитку провально-про-
садкових проявів сульфатного і карбонатного карсту в неогенових відкладах Перед-
карпаття : (на прикл. території Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Чепурний Ігор Валерійович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1280 А] УДК 551.435.82(477.83) 

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь кандидата 

4940. Спиридонова О. О. Природні та антропогенні зміни океанологічних пара-
метрів Керченської протоки на сучасному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Спиридонова Олена 
Олегівна ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України, [Півд. НДІ мор. риб. госп-ва та 
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океанографії Держ. ком. риб. госп-ва України]. — Севастополь, 2009. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-1273 А] 

 УДК 551.465 
4941. Шокурова І. Г. Довгоперіодна мінливість гідрологічних полів і геостро-

фічної циркуляції в Чорному морі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.08 "Океанологія" / Шокурова Ірина Геннадіївна ; Мор. 
гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-1839 А] УДК 551.465(262.5) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 

4942. Яремчук Я. В. Глинисті мінерали евапоритів фанерозою як індикатори 
вікових змін хімічного складу океанічної води : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 "Геохімія" / Яремчук Ярослава Василівна ; 
НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2010. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1557 А] УДК 552.53:551.73/.78 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.6 Родовища різних неорганічних (неметалічних) мінералів і земель 

На ступінь кандидата 

4943. Кобець С. О. Вплив природної модифікації глинистих компонентів ґрунтів 
на сорбційно-десорбційну поведінку U(VI) та Се(ІІІ) в довкіллі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кобець 
Світлана Олексіївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Ду-
манського. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-2491 А] УДК 553.61:502.171 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

4944. Панькевич С. Г. Географічні умови формування якості поверхневих 
вод : (на прикл. Волин. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 
ресурсів" / Панькевич Сергій Григорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Луц. 
нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-1669 А] УДК 556.531(477.82) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

4945. Семен І. С. Методологічні підходи щодо оцінювання мікроорганізмів 
при конструюванні пробіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Семен Ірина Семенівна ; Ін-т біології тварин 
НААН України, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів та корм. добавок Держ. 
ком. вет. медицини України]. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1826 А] УДК 57.083.1 
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574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

4946. Верниченко-Цветков Д. Ю. Рослинні пігменти і ферментативна актив-
ність в донних відкладах різнотипних водних об'єктів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Верниченко-Цвет-
ков Дмитро Юрійович ; НАН України, Ін-т гідрології, [Укр. НДІ екол. пробл. М-ва 
охорони навколиш. природ. середовища України]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 150 пр. — [2010-2312 А] УДК 574.5 

4947. Смирнов В. О. Роль місцеположень у диференціації тепла і вологи у 
Гірському Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Смирнов Віктор Олего-
вич ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1448 А] 

 УДК 574+551](477.75) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

4948. Климишин Д. О. Система клонування генів у штамі — продуценті нога-
ламіцину Streptomyces nogalater ІМЕТ43360 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Климишин Дмитро Олегович ; НАН 
України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2159 А]
 УДК 575.1.088 

4949. Кокодій С. В. Природна гібридизація золотого карася Carassius сarassius 
(L., 1758) зі сріблястим C. аuratus (L., 1758) s. lato в басейні Дніпра : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Кокодій Сергій 
Валентинович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2010. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1510 А] 

 УДК 575.2:597.551.2](282.247.32) 
4950. Медвідь О. М. Мінливість будови плоду та квітки Аrabidopsis thaliana 

(L.) Heynh. під впливом мутантних алелів генів СLV1 та АР1 : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Медвідь Ольга 
Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр 
насіннєзнав. та сортовивчення, [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2680 А] 

 УДК 575.224:[581.46/.47:582.683.2] 
4951. Микитенко Д. О. Значення поліморфізмів метилентетрагідрофолатре-

дуктази для розвитку патології вагітних і/або плода : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Микитенко Дмитро Олександ-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. ін-т клініч. генетики Харків. нац. мед. 
ун-ту, [Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН 
України"]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-1593 А] УДК 575.16:618.3 

4952. Новак Н. Б. Біотехнологічні аспекти генетичного вдосконалення показ-
ників молочної продуктивності великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Новак Ніна Богда-
нівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 130 пр. — [2010-2186 А]
 УДК 575.162:636.2.034 
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576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

4953. Купша О. І. Морфофункціональні зміни в печінці мишей при тривалому 
надходженні в організм малих доз свинцю і вплив на них альфа-токоферолу та ербі-
солу : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Купша Олена Іванівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімфе-
рополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1362 А]
 УДК 576.3/.7:546.815:616-092.9 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  
Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

4954. Данченко О. О. Антиоксидантний статус свійських гусеподібних за 
різного антропогенного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Данченко Олена Олександрівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — К., 2010. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 36—41 (45 назв). — 100 пр. — [2010-2368 А] УДК 577.12/.16:636.5 

На ступінь кандидата 

4955. Басараба О. І. Експресія адаптерних білків родини (RUK/Cin85)/(CD2AP/CMS) 
та механізми реалізації їх ефектів у пухлинах грудної залози і матки людини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Басараба 
Ольга Іванівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2010-2260 А]
 УДК 577.1 

4956. Гаврилюк С. П. Вплив фрагменту стрептокінази СК1-63 на систему гемо-
стазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Гаврилюк Сергій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-1963 А] УДК 577.151.6:612.115 

4957. Іщук О. П. Молекулярні механізми резистентності до високих темпера-
тур та етилового спирту у неконвенційних дріжджів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Іщук Олена Петрівна ; 
Ін-т біології клітини НАН України. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1348 А] УДК 577.21:[663.14+663.53 

4958. Качковський Г. О. Синтез і властивості фосфонових кислот з фрагмен-
том ізоіндолін-1-ону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Качковський Георгій Олексійович ; НАН 
України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2460 А] УДК 577.1 

4959. Колесников Я. С. Роль фосфоліпази D в реалізації біологічної дії 
цитокінінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Колесников Ярослав Сергійович ; НАН України, Ін-т 
біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2010. — 21 с. : іл., схеми — Бібліогр.: с. 18—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-2506 А] УДК 577.175.1:577.125 
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4960. Кондрацький А. П. Експресія і регуляція холодового рецептора ТRPM8 
у нейрональній та епітеліальній тканинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Кондрацький Артем Павлович ; НАН 
України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Фіз.-техн. навч.-наук. центр НАН 
України]. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-2515 А] УДК 577.352.052 

4961. Кравченко Г. Б. Вплив антиоксидантів рослинного походження на 
метаболізм нітрогенвмісних сполук за нейрогенного стресу у щурів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кравченко Ган-
на Борисівна ; Херсон. держ. ун-т, [Нац. фармац. ун-т МОЗ України]. — Херсон, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1423 А]
 УДК 577.122+615.272 

4962. Лабенська І. Б. Біологічна активність N-ацильних похідних S-(2-метил-
хінолін-4-іл)-L-цистеїну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Лабенська Ірина Борисівна ; НАН України, Ін-т 
біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1520 А] УДК 577.1 

4963. Литвиненко О. М. Показники ліпідного та жовчно-кислотного обмінів 
за експериментального медикаментозного гепатиту та їх корекція : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Литвиненко 
Олеся Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2010-1664 А]
 УДК 577.115:616.36-085 

4964. Майор Х. Я. Вміст фізіологічного пріона в периферичній частині пріон-
реплікуючої системи щурів за дії препаратів глікозаміногліканового ряду : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Майор 
Христина Ярославівна ; Ін-т біології тварин НААН України. — Львів, 2010. — 16 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2637 А] УДК 577.1 

4965. Шкрабак О. А. Вплив каліксаренів АТР-гідролазні системи плазматич-
ної мембрани міометрія та на неензиматичний гідроліз АТР : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 "Біохімія" / Шкрабак Олександр 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1798 А]
 УДК 577.152.3 

4966. Яцишин В. Ю. Метаболічна інженерія неконвенційних дріжджів Can-
dida famata з метою конструювання надпродуцентів флавінових нуклеотидів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 
Яцишин Валентина Юріївна ; НАН України, Ін-т біології клітини, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 
— 140 пр. — [2010-1560 А] УДК 577.21:582.282.23 

578 Вірусологія 

На ступінь доктора 

4967. Михальчук В. М. Роль протеїназ крові та їх інгібіторів у механізмах 
противірусного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Михальчук Василь Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп.", Одес. 
держ. мед. ун-т]. — Луганськ, 2010. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27 
(30 назв). — 100 пр. — [2010-2026 А] УДК 578.7+616.921.5-085.281.8 
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На ступінь кандидата 

4968. Тимошенко О. П. Діагностика хвороб картоплі, спричинених Potato Vi-
rus Y, та їх поширення в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Тимошенко Олена 
Петрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Укр. акад. аграр. наук]. — Х., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1458 А]
 УДК 578.863.1:632.38:633.49 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

4969. Кушкевич І. В. Вплив солей важких металів на фізіолого-біохімічні ха-
рактеристики бактерій циклу сірки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Кушкевич Іван Васильович ; НАН 
України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
150 пр. — [2010-2580 А] УДК 579.266.4:546.471.48 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

4970. Аксьонов Ю. В. Біологічні особливості та ефіроолійність видів роду 
Nepeta L. в умовах Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Аксьонов Юрій Валерійович ; Укр. акад. аграр. наук, 
Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1322 А] УДК 582.929.4:57.017](477.75) 

4971. Бойко І. В. Рід Hosta Tratt в Україні: (онтогенез, репродуктивна здат-
ність, використання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Бойко Ірина Василівна ; НАН України, Нац. ботан. сад 
ім. М. М. Гришка. — К., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-2285 А] УДК 582.572(477) 

4972. Воронцов Д. П. Синтаксономічна й видова різноманітність рослинного 
покриву національного природного парку "Сколівські Бескиди" та його созологічна 
оцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-
таніка" / Воронцов Дмитро Павлович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холод-
ного, [Ін-т екології Карпат НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2010-1493 А] УДК 581.526(477.83) 

4973. Кобів В. М. Популяційна організація Symphytum cordatum Waldst. et Кit. 
ex Willd. в Українських Карпатах і на суміжних рівнинних територіях : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кобів Ва-
лентина Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т екології Кар-
пат НАН України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1861 А] УДК 581.5(477) 

4974. Коваль І. В. Біоекологічні особливості видів роду Rosa L. у зв'язку з 
інтродукцією в Степовому Придніпров'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Коваль Інна Володимирівна ; НАН 
України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — 
[2010-2495 А] УДК 582.711.712.087 
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4975. Коротченко В. В. Біологічні особливості видів роду Helleborus L. 
(Ranunculaceae) у зв'язку з інтродукцією у рівнинній частині Лісової зони України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Коротченко Віра Вікторівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Ін-т 
екології Карпат]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-1357 А] УДК 582.715(477.85) 

4976. Москалюк Б. І. Сучасний стан популяцій високогірних видів роду Gen-
tiana L. та наукові основи їх охорони в Українських Карпатах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.05 "Ботаніка" / Москалюк Богдана 
Іванівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. 
ун-т"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 120 пр. — 
[2010-1434 А] УДК 582.936.2(292.452) 

4977. Попович Г. Б. Ембріологічні особливості насінної репродукції деяких 
видів Spiraeoideae, Rosoideae (Rosaceae) із флори Українських Карпат : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Попович 
Галина Богданівна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, [Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1673 А] УДК 581.3:582.711.712(292.451) 

4978. Усманова Н. В. Інтродукція декоративних видів родини Caryophyllaceae 
Juss. на південний схід України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Усманова Наталія Володимирівна ; Укр. акад. 
аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр, [Донец. ботан. сад НАН України]. — 
Ялта, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1621 А]
 УДК 581.522.4(477.6) 

4979. Цицюра Н. І. Біологічні особливості видів родини Cupressaceae F. Neger 
у зв'язку з інтродукцією на Волино-Поділлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Цицюра Неля Іванівна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Ялта, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1472 А]
 УДК 582.477(477.43/.44) 

4980. Челомбіт О. П. Інтродукція видів і сортів роду Rosa L. у Присивашшя Криму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Челомбіт Олексій Петрович ; Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. 
центр. — Ялта, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-1473 А] УДК 582.711(477.75) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

4981. Варгович Р. С. Колемболи (Collembola) печер основних карстових 
регіонів України (систематика, фауна, екологія) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Варгович Роберт Стефанович ; 
Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2305 А] УДК 595.71(477) 

4982. Дядичко В. Г. Особливості екології водних плотоїдних жуків 
(Соleoptera, Hydradephaga) Північно-Західного Причорномор'я : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Дядичко Ва-
силь Геннадійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. філ. Ін-ту біології півд. 
морів ім. О. О. Ковалевського]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-1686 А] УДК 591.5:595.762](262.5) 
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4983. Канана Ю. П. Онтогенез планарій Dugesia lugubris O. Schmidt, 1861 і 
Dendrocoelum lacteum Müller, 1774 (Turbellaria, Tricladida) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Канана Юлія 
Петрівна ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2445 А] 

 УДК 591.3:595.123 
4984. Мірутенко В. В. Твердокрилі родин Malachiidae та Dasytidae (Insecta, 

Coleoptera) Українських Карпат і Закарпатської низовини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.24 "Ентомологія" / Мірутенко Владислав 
Валентинович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1594 А] УДК 595.765(477)(292.452) 

4985. Сон М. О. Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного 
Причорномор'я : (сучас. стан, оцінка ризику та екол. прогноз) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Сон Михайло Оле-
гович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. філ. Ін-ту біології півд. морів 
ім. О. О. Ковалевського НАН України]. — Одеса, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1715 А] УДК 594:502.51(477.7) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

4986. Єрошенко Г. А. Структурна організація великих слинних залоз за умов 
стимуляції симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової систе-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гісто-
логія, цитологія, ембріологія" / Єрошенко Галина Анатоліївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Вищ. держ. навч. закл. 
"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Сімферополь, 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 
(26 назв). — 100 пр. — [2010-1414 А] УДК 611.316:611.8 

На ступінь кандидата 

4987. Амбарова Н. О. Лектинова гістохімія нирки щура в динаміці постна-
тального онтогенезу та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 
ембріологія" / Амбарова Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-2123 А] УДК 611.61.019:616.379-008.64-092.9 

4988. Безпалова Н. М. Морфофункціональні закономірності фізичного роз-
витку студентів в залежності від переважання типу автономної нервової системи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Безпалова Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
вищ. навч. закл. " Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 
2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2265 А]
 УДК 611.8 
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4989. Гребеник І. М. Морфофункціональні властивості рогівки свині при 
різних методах консервування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гребеник Інна Мар'янівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського". — Тернопіль, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-2351 А] УДК 611.08:617.713-092.9 

4990. Давибіда Н. О. Морфофункціональна характеристика довгих кісток за 
різних режимів рухової активності у віковому аспекті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Давибіда 
Наталія Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1770 А] 

 УДК 611.717/.718.018.2:612.766.1 
4991. Довгялло Ю. В. Аналітична анатомія брижових артерій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Дов-
гялло Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. ун-т, [Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-2050 А] УДК 611.13 

4992. Матківський Р. М. Морфологія сідничого нерва та його мікроциркуля-
торного русла в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Матківський Роман Миронович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 200 пр. — [2010-1979 А] 

 УДК 611.16:[616.833.58:616.379-008.64 
4993. Тихонова О. О. Будова шкіри волосистої частини голови людини в 

нормі та при облисінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Тихонова Олеся Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. 
акад."]. — Х., 2010. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-2224 А] УДК 611.778:616.594.1 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

4994. Андреєнко Т. І. Особливості адаптивної реорганізації тканинного мета-
болізму двостулкового молюска Аnadara inaequivalvis (Bruguiere) в умовах експери-
ментальної аноксії і голодування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Андреєнко Тетяна Іванівна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Кова-
левського НАН України]. — Сімферополь, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2010-2245 А] УДК 612.019:594.124 

4995. Богуцька Г. А. Вплив рухів верхньої кінцівки на Н-рефлекс камбало-
подібного м'яза людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Богуцька Галина Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2130 А] 

 УДК 612.833:612.816 
4996. Дмитрієвська М. І. Клінічно-функціональні особливості серцево-судин-

ної системи та їх корекція у дітей, які страждають на бронхіальну астму : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Дмитрієв-
ська Марія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1968 А] УДК 612.12:616.248]-08-053.2 

4997. Ємельяненко В. Ю. Роль лей-енкефаліну у регуляції шлункової секреції, 
процесах цитопротекції та кровоплину за умов активації або блокування різних груп 
рецепторів у слизовій оболонці шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Ємельяненко Віталій Юрійо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Донецьк, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1897 А] УДК 612.327:612.815.1 

4998. Задорожня В. Ю. Зміни вмісту цинку, міді та магнію в соматичних 
клітинах в умовах дії алкоголю на організм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Задорожня Вікторія 
Юліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Запоріз. нац. ун-т]. — Сім-
ферополь, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-2404 А] УДК 612.393 

4999. Картіфузова Ж. В. Роль опіоїдних пептидів у регуляції діяльності 
печінки в нормі і за умов експериментального (алкогольного) гепатиту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Картіфузова Жанна Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-
мольця, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-1418 А] УДК 612.35.015 

5000. Кузьменко О. В. Відновлення добового ритму деяких показників крово-
творення й імунітету після радіаційного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Кузьменко Олена 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. установа "Ін-т мед. 
радіології ім. С. П. Григор'єва АМН України"]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2567 А] УДК 612.119.017.014.48 

5001. Нікітенко Н. О. Спосіб корекції функціональних, метаболічних і цитоло-
гічних порушень в моноцитах і нейтрофілах крові людини, викликаних стафілоко-
ковим токсином in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Нікітенко Наталія Олександрівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1532 А] УДК 612.11:579 

5002. Романенко С. В. Особливості кальцієвої сигналізації в різних типах пер-
винних ноцицептивних нейронів та її модуляція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Романенко Сергій 
В'ячеславович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2070 А] 

 УДК 612.816.014+577.35 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.3 Напої. Лікувальні напої. Рідинна (питна) дієта 

На ступінь кандидата 

5003. Депутат Ю. М. Гігієнічне обґрунтування корекції загальновійськового 
добового раціону харчування військовослужбовців строкової служби Збройних 
Сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Депутат Юрій Миколайович ; ДУ "Ін-т гігієни 
та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [НДІ пробл. військ. медицини 
Збройних сил України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 140 пр. — [2010-2372 А] УДК 613.39:613.67 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  
Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

5004. Колганова І. А. Фізіолого-гігієнічна оцінка та профілактика несприятли-
вого впливу умов праці на операторів сейсмопрогнозу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Колга-
нова Ірина Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці Акад. мед. наук 
України", [Держ. п-во "НДІ мед.-екол. пробл. Донбасу та вугіл. пром-сті"]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2010-2505 А] УДК 613.6 

613.9 Здоров'я та гігієна в расовому, віковому і статевому аспектах 

На ступінь доктора 

5005. Калиниченко І. О. Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання шко-
лярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна 
та проф. патологія" / Калиниченко Ірина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни 
та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2010-2442 А] УДК 613.955 

На ступінь кандидата 

5006. Карасьов В. І. Гігієнічна діагностика донозологічних станів у підлітків-
старшокласників при профільній формі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Карасьов 
Валерій Іванович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології 
ім. О. М. Марзєєва", [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2450 А] УДК 613.955 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

5007. Пострелко В. М. Синдром залежності від алкоголю в учасників ліквіда-
ції наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: клінічна епідеміологія та лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіоло-
гія" / Пострелко Валентин Михайлович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Наук. центр радіац. медицини", [Ін-т сорбції та пробл. ендоекології НАН України]. — К., 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (48 назв). — 100 пр. — [2010-1382 А]
 УДК 614.876:612.821.4:616-08 

На ступінь кандидата 

5008. Волчек В. В. Обґрунтування способів оптимізації структурної організації 
стаціонарної допомоги вторинного рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Волчек Віра Володимирівна ; 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. 
— К., 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2010-1650 А] 

 УДК 614.881 



   

 
110

5009. Кліментьєв І. М. Гігієнічне обґрунтування впровадження локальних во-
доочисних пристроїв колективного використання для оптимізації забезпечення насе-
лення питною водою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Кліментьєв Іван Миколайович ; Держ. 
установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [Держ. п-во 
"Укр. НДІ медицини трансп." МОЗ України]. — К., 2010. — 26 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 19—22 (20 назв). — 120 пр. — [2010-1585 А] УДК 614.777:628.16 

5010. Морозов А. І. Зниження пожежонебезпечності в системах пилоприготу-
вання вугільного палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Морозов Андрій Іванович ; М-во України з пи-
тань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катаст-
рофи, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн., [Нац. ун-т цивіл. захисту України]. — 
Львів, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-1596 А] УДК 614.841.33 

5011. Шкуро В. В. Удосконалення санітарної класифікації підприємств малої по-
тужності за ступенем їх впливу на навколишнє середовище та умови проживання на-
селення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна 
та проф. патологія" / Шкуро Володимир В'ячеславович ; Держ. установа "Ін-т гігієни 
та мед. екології ім. О. М. Марзеєва Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2010-1635 А] УДК 614.71/.76 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

5012. Міщенко О. Я. Фармакологічна активність і механізми дії нового класу 
адаптогенів на основі продуктів бджільництва і бурштинової кислоти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 
Міщенко Оксана Яківна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (39 назв). — 100 пр. — [2010-1706 А]
 УДК 615.015.1:638.138 

На ступінь кандидата 

5013. Кізь О. В. Синтез, хімічні та біологічні властивості похідних 1-арил-2,4-
піролідиндіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Кізь Ольга Валеріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2472 А] УДК 615.014:547.74 

5014. Унгурян Л. М. Розробка складу та технології сиропу "Прополіс-ЛМ" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Техно-
логія ліків та орг. фармац. справи" / Унгурян Ліана Михайлівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1678 А] УДК 615.014:638.1 

5015. Цапко Т. О. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 
сульфопохідних 4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-онів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Цапко 
Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2233 А] 

 УДК 615.01 
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615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  
Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

5016. Зайченко Г. В. Фармакологічне обґрунтування створення нового корек-
тора репродуктивних функцій на основі глюкозаміну гідрохлориду : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Зайченко 
Ганна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Нац. 
фармац. ун-т]. — Одеса, 2010. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (49 назв). — 
100 пр. — [2010-2407 А] УДК 615.3:618.17 

На ступінь кандидата 

5017. Барна О. М. Розробка складу, технології та дослідження ліофілізованого 
порошку плодів аронії та гранул на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. спра-
ви" / Барна Оксана Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-2259 А] УДК 615.322.014.2:582.711.714 

5018. Бреусова С. В. Розробка складу та технології сиропу на основі феноль-
ного комплексу із суцвіть липи серцелистої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Бреусова Світлана Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. 
— Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2003 А]
 УДК 615.322 

5019. Вознюк Л. А. Імунозапальні реакції, напруженість антихламідійного іму-
нітету та їх взаємозв'язок з показниками ліпідного спектру крові при ішемічній 
хворобі серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Вознюк Лариса Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-1846 А] УДК 615.37:612.11:616.12-005.4 

5020. Донець О. В. Обґрунтування ролі тарганів і заходів боротьби з ними в 
профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Донець Олександр Володи-
мирович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 
хвороб ім. Л. В. Громашевського", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ Ук-
раїни]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-1772 А] УДК 615.285.7 

5021. Запорожська С. М. Розробка складу і технології вітамінного препарату 
для дітей у формі гелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Запорожська Світлана 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2015 А] УДК 615.356.014.22 

5022. Коваленко І. М. Мікробіологічне обґрунтування розробки та медичного 
застосування антисептичного супозиторію на основі декаметоксину і овуциру : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 
Коваленко Ірина Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунобіології 
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ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
гова]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — 
[2010-2493 А] УДК 615.28:615.454.2 

5023. Корнієнко В. І. Фармакологічна активність 7,8-ди-,1,7,8-тризаміщених 
ксантину та амонієвих солей 3,7-ди- і 1,3,7-триметилімідазо [1,2,-f] ксантиніл-8-
оцтової і пропіонової кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Корнієнко Валентина Іванівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2522 А] 

 УДК 615.276 
5024. Майнич Ю. В. Оптимізація лікарського забезпечення дітей з інфекцій-

ними захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Майнич Юлія Василівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (29 назв). — 100 пр. — [2010-2636 А]
 УДК 615.2:616.9-053.2 

5025. Мала О. С. Фармакогностичне вивчення кори та пагонів берези бородав-
частої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія і фармакогнозія" / Мала Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-2646 А] УДК 615.322:582.632.1 

5026. Чистяков О. Г. Експериментальне обґрунтування простатопротекторних 
властивостей простатофіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Чистяков Олексій Геннадійович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2235 А] УДК 615.322:616.65-002 

5027. Ярошенко І. В. Фітохімічне вивчення рослин роду Orchis та розробка 
рослинних зборів для корекції надмірної ваги : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Ярошен-
ко Іларіон Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1680 А]
 УДК 615.272 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

5028. Ісмаіл Б. І. Амро. Фізична реабілітація хворих із хронічною церебровас-
кулярною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. ви-
ховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Ісмаіл Б. І. Амро ; Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-2435 А] УДК 615.825:616.831 

5029. Кірдогло Г. К. Застосування диференційованих комплексів відновлюваль-
ного лікування з використанням кінезотерапії у хворих на дорсалгії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіоте-
рапія та курортологія" / Кірдогло Гліб Костянтинович ; Укр. НДІ мед. реабілітації та 
курортології МОЗ України. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2474 А] УДК 615.825:616.74-009 
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615.9 Загальна токсикологія. Загальні дослідження отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 

5030. Гончарук Н. В. Хіміко-токсикологічне дослідження міансерину та 
тіанептину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Гончарук Наталія Вікторівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1652 А] 

 УДК 615.917 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь кандидата 

5031. Єгорова Л. В. Оптимізація надання медичної допомоги людям похилого 
і старечого віку в умовах відділення медико-соціальної реабілітації територіального 
центру соціального обслуговування пенсіонерів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Єгорова Лідія Воло-
димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т геронтології ім. акад. Д. Ф. Чеботарьова 
АМН України"]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 
[2010-1688 А] УДК 616-085-053.9 

5032. Максіян О. І. Формування тягаря вродженої і спадкової патології серед 
новонароджених Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Максіян Ольга Іполитівна ; Держ. установа 
"Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України". — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2645 А]
 УДК 616-056.7-053.3](477.85) 

5033. Матвієнко І. М. Медико-соціальне обґрунтування шляхів удосконалення 
організації надання неонатологічної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Матвієнко Ірина Миколаїв-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2010. — 24, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2010-2665 А] УДК 616-053.31-058 

5034. Медведева В. В. Сучасні фактори ризику синдрому раптової смерті 
грудних дітей з визначенням ролі інфекційних агентів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Медведева Вікторія 
Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-2679 А] УДК 616-036.886-053.2 

5035. Пацкун Е. Й. Частота і структура вродженої та спадкової патології в 
Закарпатській популяції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Пацкун Еріка Йосипівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Укр. ін-т клініч. генетики Харків. нац. мед. ун-ту, [Держ. установа "Ін-т 
спадк. патології АМН України"]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-1536 А] УДК 616-053.1-056.7(477.87) 

5036. Романюк Ю. А. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 
лікувально-профілактичного забезпечення пенсіонерів Міністерства оборони Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 
медицина" / Романюк Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
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акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-1714 А] УДК 616-084:355.292.2 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

5037. Дунаєв О. В. Можливість диференційної діагностики раптової смерті 
внаслідок гострої ішемічної хвороби серця, хронічних наркотичних та алкогольних 
інтоксикацій за морфологічними, біохімічними та біофізичними змінами передсердь : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. меди-
цина" / Дунаєв Олександр Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (29 назв). — 100 пр. — [2010-1970 А] 

 УДК 616.12-005.4-036.885-07 
5038. Лекан Р. Й. Хірургічне лікування атрезії легеневої артерії з дефектом 

міжшлуночкової перегородки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Лекан Роман Йосипович ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Нац. ун-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — 
К., 2010. — 28, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—25 (33 назви). — 
100 пр. — [2010-2056 А] УДК 616.131/.132-007.41-089 

5039. Мазур А. П. Анестезіологічне забезпечення хірургічного лікування хво-
рих з аневризмою черевного відділу аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія і інтенс. терапія" / Мазур Андрій Пет-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Нац. 
ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова АМН України]. — Донецьк, 2010. 
— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (33 назви). — 100 пр. — [2010-2633 А] 

 УДК 616.136-007.64-089.5 

На ступінь кандидата 

5040. Волошина О. В. Особливості клітинних і гуморальних імунних реакцій у 
хворих ІХС в залежності від розповсюдженості коронарного атеросклерозу та клі-
нічних проявів захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Волошина Оксана Вікторівна ; Акад. мед. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2318 А] 

 УДК 616.127-005.4-036:616.13-004.6 
5041. Гайдаржі Є. І. Діагностика, лікування та профілактика серцево-судинних 

ускладнень лапароскопічної холецистектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гайдаржі Євген Іванович ; М-во 
охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, [Запоріз. держ. 
мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-1411 А] УДК 616.12-008:616.366-089]-07-08 

5042. Гайдук Т. А. Артеріальна гіпертензія у підлітків з високим ризиком 
кардіоваскулярних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гайдук Тамара Андріївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології АМН 
України". — Дніпропетровськ, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2010-1768 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-053.6 
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5043. Герасимчук Н. М. Функціональний стан ендотелію та оксидативний 
стрес в динаміці комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну 
хворобу з надмірною масою тіла та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Герасимчук Ніна Мико-
лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1575 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-082.225 
5044. Довганич Н. В. Геометрія скорочення лівих відділів серця і показники 

внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу та при поєд-
нанні її з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Довганич Наталія Василівна ; Акад. мед. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1969 А]
 УДК 616.12-008.331.1:616.132.2-008.641 

5045. Ібрагім А. І. Тарайра. Прогностичні значення визначення турбулент-
ності та варіабельності серцевого ритму при різному характері перебігу ішемічної 
хвороби серця, ускладненої серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ібрагім А. І. Тарайра ; 
Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України, ДУ "Ін-т гастроентерології АМН 
України". — Дніпропетровськ, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-1506 А] УДК 616.12-008.6-07 

5046. Казмірук В. І. Контроль артеріального тиску серед сільського населення 
на етапі первинної медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Казмірук Володимир Іванович ; Акад. мед. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Голов. 
упр. охорони здоров'я та медицини катастроф, Черкас. облдержадмін., МОЗ Украї-
ни]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 150 пр. — 
[2010-1905 А] УДК 616.12-008.331.1-07-082(477-22) 

5047. Клочко В. В. Ефективність застосування озоно- та магнітотерапії у 
відновлювальному лікуванні осіб похилого віку, хворих на гіпертонічну хворобу з 
ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 
курортологія" / Клочко Віктор Вікторович ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курорто-
логії МОЗ України, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2488 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085.835-053.88 
5048. Ковальова І. С. Вплив дози статинів на їх ефективність у хворих з гострим 

коронарним синдромом без елевації сегмента ST : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ковальова Інна Сергіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2498 А]
 УДК 616.12-009.72:616.127-005.8-085.272.4 

5049. Липовецький А. М. Особливості реабілітації на санаторному етапі хво-
рих на інфаркт міокарда та артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Липовецький Андрій Мики-
тович ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-
жеска". — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 120 пр. — 
[2010-2592 А] УДК 616.127-005.8+616.12-008.331.1]-085.838 
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5050. Лісовий О. О. Молекулярно-генетичне дослідження ролі ліпоксигеназ-
ного та епоксигеназного шляхів метаболізму арахідонової кислоти у патогенезі гостро-
го інфаркту міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лісовий Олександр Олегович ; НАН України, 
Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1430 А] УДК 616.127-005.8-02 

5051. Мазур О. П. Зміни серцевої і легеневої гемодинаміки та методи їх ко-
рекції у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічним обструктивним 
захворюванням легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Мазур Олена Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 130 пр. — [2010-1666 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.233-002 
5052. Максимова Л. Ю. Клініко-патогенетичне значення мікроелементозу у 

волоссі та крові при хронічній ревматичній хворобі серця : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Максимова Людмила 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2644 А]
 УДК 616.12-002.77:577.118]-092 

5053. Осадовська І. А. Віддалені результати клапанзберігаючих операцій при 
розшаруваннях аорти типу А : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.14 "Кардіохірургія" / Осадовська Ірина Анатоліївна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1534 А]
 УДК 616.126-089.844:616.132-007.64-089.168 

5054. Покрова Є. В. Порівняльна характеристика впливу різних класів анти-
тромботичних препаратів на стан гемостазу у пацієнтів похилого віку з постійною 
формою фібриляції передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Покрова Єлизавета Володимирівна ; Акад. мед. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [ДУ "Ін-т 
геронтології АМН України", КЗ "Кіровоград. обл. кардіол. диспансер"]. — К., 2010. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1540 А] 

 УДК 616.132.2-008.64+616.12-008.313]-085.273 
5055. Попадюк О. Я. Парціальні оклюзійні хірургічні методи в профілактиці 

емболії легеневої артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Попадюк Олег Ярославович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2010. — 19 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1440 А] 

 УДК 616.131-005.4-089 
5056. Стичинський С. О. Передсердні тахікардії: електрофізіологічна діагнос-

тика, катетерне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Стичинський Сергій Олександрович ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосо-
ва". — К., 2010. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1452 А]
 УДК 616.125-008.311-073.7-08 

5057. Федечко М. Й. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у поєд-
нанні з хронічним обструктивним захворюванням легень : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Федечко Мар'яна 
Йосипівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-2227 А] УДК 616.12-005.4:616.233-002.2]-06 

5058. Філіпюк А. Л. Стан ліпідного обміну та системи гемостазу при іше-
мічній хворобі серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Філіпюк Анжеліка Левонівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 120 пр. — [2010-2230 А] 

 УДК 616.12-005.4-07 
5059. Фогель О. О. Ефективність лікувально-діагностичних та профілактичних 

стратегій метаболічного синдрому у поєднанні з артеріальною гіпертензією та цук-
ровим діабетом 2-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Фогель Олена Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1789 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-085 
5060. Фурман В. Г. Клініко-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної 

системи та корекція її порушень у дітей, хворих на гострий лейкоз : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Фурман Вален-
тина Григорівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук 
України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). —. — 
[2010-1467 А] УДК 616.155.392-07-053.2 

5061. Хорошковата О. В. Безпосередні та віддалені результати лікування сер-
цево-судинних ускладнень у хворих на синдром Марфана : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Хорошковата 
Олена Вікторівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. 
хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1622 А] УДК 616.13-007.64-089 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  
пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

5062. Дудій П. Ф. Спіральна комп'ютерна томографія в діагностиці захворю-
вань кісток та порожнин лицевого черепа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Дудій Петро Фе-
дорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 
2010. — 38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—34 (62 назви). — 100 пр. — [2010-1853 А]
 УДК 616.21+616.716]-073.7-08 

5063. Ковтуненко О. В. Клініко-морфологічне обґрунтування прогнозування, 
діагностики та лікування хворих на рак гортані ІІІ—ІV стадії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Ковту-
ненко Олександр Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка", [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — 
К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—32 (62 назви). — 100 пр. — [2010-2500 А]
 УДК 616.22-006.6-08 
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5064. Конопкіна Л. І. Хронічне обструктивне захворювання легень: роль запа-
лення, діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Конопкіна Людмила Іванівна ; Держ. уста-
нова "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук 
України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2010. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (60 назв). — 100 пр. — [2010-1909 А] 

 УДК 616.24-002-071.1-085 

На ступінь кандидата 

5065. Абдулхакім Мах'юб Мохаммед Аль Камалі. Гнійні і гангренозні 
абсцеси легень з плевральними ускладненнями і їх комплексне лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Абдулхакім Мах'юб Мохаммед Аль Камалі ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2121 А] УДК 616.24-002.3-085 

5066. Божко Н. В. Обґрунтування застосування електрозварювальної техно-
логії в хірургічному лікуванні хворих на рак гортані : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Божко Наталія 
Вікторівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 
ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 
120 пр. — [2010-2284 А] УДК 616.22-006.6-089 

5067. Гуменюк І. П. Особливості клінічного перебігу, діагностики та ліку-
вання хронічного обструктивного захворювання легень при супутній патології хребта : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмо-
нологія" / Гуменюк Ігор Павлович ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмоно-
логії ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова МОЗ України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-2364 А] УДК 616.233-002:616.711 

5068. Кондратова І. Ю. Роль клітинного енергетичного обміну у патогенезі 
ускладненого перебігу пневмонії у дітей першого року життя : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кондратова Ірина 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац .мед. ун-т. — Х., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1515 А] 

 УДК 616.24-002-008.9-053.2 
5069. Коцур Л. Д. Недіагностована бронхіальна астма у дітей: поширеність, 

клінічні та фармакоекономічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Коцур Людмила Дмитрівна ; Держ. 
установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук 
України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2010. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2537 А] УДК 616.248-053.2/.5 

5070. Нілова Г. М. Ерозивні ураження гастродуоденальної зони при хроніч-
ному обструктивному захворюванні легенів: роль змін імунітету і гемостазу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Нілова Ганна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1374 А] УДК 616.24-002.2:616.33-002 

5071. Рихліцька К. В. Патогенетичне обґрунтування диференційованого ліку-
вання хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім атероскле-
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ротичним ураженням мезентеріальних судин та дисбактеріозом кишечника : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Рихліцька Катерина Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 
К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1754 А] 

 УДК 616.24-007.271-092-085 
5072. Серденко Б. Б. Закрита торакальна травма у дітей : клініка, діагностика, 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. 
хірургія" / Серденко Богдан Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 
К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1446 А]
 УДК 616.23/.24-001.4-089.878-053.2 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

5073. Каштальян М. А. Хірургічна тактика лікування хворих на гострий холе-
цистит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Каштальян Михайло Арсеньєвич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. 
— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (42 назви). — 100 пр. — [2010-1972 А] 

 УДК 616.366-002-089 
5074. Мельниченко М. Г. Етапне відновлювальне лікування дітей з апендику-

лярним перитонітом : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Мельниченко Марина 
Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 
(57 назв). — 100 пр. — [2010-2688 А] УДК 616.346.2-002:616.381-002]-08-053.2 

5075. Тивончук О. С. Шунтування шлунка в хірургічному лікуванні морбід-
ного ожиріння та супутніх метаболічних розладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Тивончук Олександр Степано-
вич ; Акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалі-
мова. — К., 2010. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (65 назв). — 100 пр. — 
[2010-1759 А] УДК 616.33-089.12 

На ступінь кандидата 

5076. Баблюк Л. А. Комплексне лікування хронічного некалькульозного холе-
циститу екстрактом артишоку і синглетно-кисневою терапією : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.36 "Гастроентерологія" / Баблюк 
Людмила Антонівна ; 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 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-2255 А] УДК 616.366-002-08 

5077. Борщ С. К. Мікробіологічне обґрунтування корекції мікробіоценозу при 
кишкових дисбактеріозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Борщ Світлана Корнелівна ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1648 А] 

 УДК 616.34-008.8-07-08 
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5078. Діланян І. Р. Прогнозування та профілактика післяопераційних усклад-
нень у новонароджених з хірургічною патологією кишечника : (клініко-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. 
хірургія" / Діланян Іона Рубіківна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2379 А] 

 УДК 616.34-089.168-053.31 
5079. Доля А. В. Об'ємне моделювання меж ложки-базису термопластичним 

відбитковим матеріалом "Ортокор-СТ" при виготовленні повних знімних пластинко-
вих протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Доля Анна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Харків. нац. мед. ун-т]. — 
Полтава, 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2382 А]
 УДК 616.314-77 

5080. Залевська В. А. Особливості лікування та протезування хворих, які 
страждають на посттравматичний сіалоаденіт : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Залевська Валентина Ананіївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України", [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2408 А] УДК 616.31-089 

5081. Заяць О. Р. Удосконалення та обґрунтування методів профілактики та 
лікування патологічного мезіального зміщення бічних зубів у дітей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Заяць 
Олександра Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2413 А] УДК 616.314.7-053.2-084-08 

5082. Калашник Ю. М. Клініко-патогенетичні особливості діагностики і ліку-
вання хворих з хронічним гіпертрофічним фарингітом при навності гастроезофа-
геальної рефлюксної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Калашник Юлія Михайлівна ; Нац. 
акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т оториноларингології ім. проф. О. С. Ко-
ломійченка АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2438 А] 

 УДК 616.321-002:616.33-008.1]-07-08 
5083. Карасюнок А. Є. Підвищення мотивації та ефективності ортодонтичного 

лікування зубощелепних аномалій у дітей в змінному прикусі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Карасюнок 
Анна Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-2453 А] УДК 616.314-089.23-053.2 

5084. Касіянчук М. В. Клініко-лабораторне обґрунтування протезування част-
кових дефектів зубних рядів з використанням удосконалених технологій зубної 
імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Касіянчук Михайло Васильович ; 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. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-1660 А] УДК 616.314-77 
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5085. Кривенький Т. П. Клініко-технологічне обґрунтування використання 
удосконаленої методики виготовлення металокерамічних зубних протезів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Кривенький Тарас Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. 
України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т"]. — Полтава, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-2553 А] УДК 616.314-77 

5086. Леоненко С. М. Показання та раціональна техніка виконання ендоско-
пічної папілосфінктеротомії у профілактиці рецидивного холедохолітіазу і рестено-
зів великого сосочка дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Леоненко Сергій Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — 
Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 110 пр. — 
[2010-2170 А] УДК 616.367+616.342]-072.1 

5087. Лиштва В. Г. Косметичні та ортопедичні аспекти лікування пацієнтів із 
дефектами зубних рядів незнімними конструкціями протезів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лиштва Воло-
димир Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-2608 А] УДК 616.314.2-77 

5088. Ліснічук М. В. Застосування про- та синбіотиків у лікуванні хворих на 
хронічний катаральний гінгівіт : (клініч.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ліснічук Ми-
рослава Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1665 А] УДК 616.314.17-008.1-085.246 

5089. Михайліченко І. С. Патогенетичне обґрунтування розробленої терапії 
хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним панкреатитом та 
цукровим діабетом 2-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Михайліченко Ірина Сергіївна ; М-во охо-
рони здоров'я, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Івано-Франківськ, 2010. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв ). — 100 пр. — [2010-2698 А] 

 УДК 616.36/.37-002.2:616.379-008.64 
5090. Олексик О. Ф. Гормонально-метаболічні порушення у юнаків з гіпотала-

мічним синдромом і ожирінням та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Олексик Ольга Фомівна ; 
Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. 
наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Х., 
2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2010-1923 А]
 УДК 616.379-008.64-07-08-053.67 

5091. Павленко М. О. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 
засобів профілактики атрофії альвеолярних відростків при заміщенні дефектів зуб-
них рядів ортопедичними конструкціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Павленко Максим Олексійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (26 назв). — 100 пр. — 
[2010-1924 А] УДК 616.314-089.23 
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5092. Пальчикова Г. В. Клініко-експериментальне обґрунтування застосуван-
ня адгезивно-волоконних систем при реставрації зубів та зубних рядів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пальчи-
кова Ганна Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-1985 А] УДК 616.314-083.23-77 

5093. Погребняк І. О. Сучасний підхід до хірургічного лікування дітей з пах-
винними грижами : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Погребняк Ігор Олександ-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 
Вінниця, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-1602 А] УДК 616.34-007.43-089-053.2 

5094. Протас В. В. Застосування інтермітуючої гемодіафільтрації в комплекс-
ному лікуванні хворих з гострим некротичним панкреатитом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. 
терапія" / Протас Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2067 А] УДК 616.37-002-08 

5095. Юдін О. О. Обґрунтування застосування мініінвазивних втручань у 
хірургічному лікуванні хворих на гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Юдін Олександр Олек-
сандрович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН 
України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1840 А] УДК 616.37-002-089.81 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  
органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

5096. Осадчук Д. В. Морфо-функціональне обґрунтування вибору об'єму опе-
ративних втручань та післяопераційної реабілітації у хворих на вузловий колоїдний 
зоб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Осадчук Дмитро Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1819 А] 

 УДК 616.441-006.5-089-084 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

5097. Гончарова Я. А. Патогенетичне обґрунтування диференційованих під-
ходів до ведення хворих на епітеліальні новоутворенння шкіри, обумовлені вірусом 
папіломи людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. д-ра мед. наук : спец. 
14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Гончарова Яна Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т 
дерматології та венерології АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 
МОЗ України]. — Х., 2010. — 23 с. — Бібліогр. : с. 18—20 (31 назва). — 100 пр. — 
[2010-2088 А] УДК 616.5-006.5-02-08 

На ступінь кандидата 

5098. Миронченко С. І. Лікувально-профілактична ефективність альтану та 
тіотриазоліну при дії на шкіру іонізуючого й ультрафіолетового випромінювання : 
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(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Миронченко Світлана Іванівна ; Акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН України", [Харків. 
нац. мед. ун-т]. — К. 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 
100 пр. — [2010-2696 А] УДК 616.5-001.28-085.262 

5099. Ракитська І. В. Вибір оптимальних лікувальних режимів при системно-
му червоному вовчаку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Ракитська Ірина Валеріївна ; Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-1933 А] УДК 616.5-002.52-08 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  
та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

5100. Литвинець Є. А. Клініко-патогенетичні особливості механізмів розвитку 
та прогресування хронічного простатиту, обґрунтування раціональної тактики ліку-
вання хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.06 "Урологія" / Литвинець Євген Антонович ; Держ. установа "Ін-т урології 
Акад. мед. наук України", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. 
— К., 2010. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 22—28 (76 назв). — 100 пр. 
— [2010-2597 А] УДК 616.65-002-071-085 

На ступінь кандидата 

5101. Вітрук Ю. В. Тактика лікування доброякісної гіперплазії передміхурової 
залози, ускладненої декомпенсованою функцією детрузора : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Вітрук Юрій Васильо-
вич ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1409 А] 

 УДК 616.65-006.5-089 
5102. Глотка Л. І. Генетична характеристика гіпоталамічного синдрому пубертат-

ного періоду у хлопців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Глотка Людмила Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України"]. — 
Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-1576 А]
 УДК 616.692-055.15 

5103. Грицай В. С. Вплив інфікованості передміхурової залози збудниками 
різного таксономічного походження на перебіг захворювання та результати хірургіч-
ного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Грицай 
Віктор Сергійович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України". — К., 2010. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2355 А] 

 УДК 616.65-007.61-089 
5104. Кононенко О. В. Роль асиметричного диметиларгініну у формуванні та 

прогресуванні хронічного захворювання нирок у дітей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кононенко Олена Воло-
димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Харків. нац. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-2518 А] УДК 616.61-002.2-053.2 
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5105. Лобода О. М. Прогресування діабетичної нефропатії та шляхи його 
сповільнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.37 "Нефрологія" / Лобода Олена Миколаївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
нефрології АМН України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-2058 А] УДК 616.61-039:616.379-008.64 

5106. Попович Г. Б. Функціонально-морфологічні зміни нирок та печінки за 
умов гострої гемічної гіпоксії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Попович Ганна Борисівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1315 А] 

 УДК [616.61+616.36]-008.811 
5107. Савчук Р. В. Роль енергетичних змін тканини детрузора в патогенезі 

розвитку гіперактивного сечового міхура : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Савчук Руслан 
Валерійович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т 
МОЗ України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-1391 А] УДК 616.62-092.4-07 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  
Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

5108. Варес Я. Е. Клінічно-експериментальне обґрунтування нових методів лі-
кування пацієнтів із травматичними пошкодженнями кісток лицевого скелета : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ва-
рес Ян Евальдович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (50 назв). — 
100 пр. — [2010-1408 А] УДК 616.716.1/.4-001.5-089 

5109. Драган В. В. Подовження довгих кісток нижніх кінцівок приводними 
внутрішньокістковими апаратами : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія і ортопедія" / 
Драган Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 
(47 назв). — 100 пр. — [2010-2383 А] УДК 616.718-001.5-089.843 

5110. Куценко С. М. Хірургічне лікування вкорочень та дефектів стегнової 
кістки дистракційними апаратами системи Блискунова, що імплантуються : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Куценко Сергій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 
ортопедії Акад. мед. наук України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — 
К., 2010. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (57 назв). — 100 пр. — [2010-2578 А]
 УДК 616.718.4-001-089.843 

5111. Проценко Г. О. Оцінка стану хрящової і кісткової тканини у хворих на 
остеоартроз та обґрунтування диференційованих програм фармакотерапії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Про-
ценко Галина Олександрівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіо-
логії ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(40 назв). — 100 пр. — [2010-1932 А] УДК 616.72-002+616.71-007.234]-07-035 
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На ступінь кандидата 

5112. Бірук Мунсіф. Причини та профілактика вторинного зміщення відламків 
кісток при пошкодженнях гомілковостопного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бірук Мунсіф ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : іл.,табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 150 пр. — [2010-2129 А]
 УДК 616.728.4-001.5-08 

5113. Боєва І. А. Вибір індивідуальної терапевтичної тактики у хворих на ос-
теоартроз колінних суглобів за даними клініко-інструментальних зіставлень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / 
Боєва Ірина Анатоліївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1884 А] 

 УДК 616.728-002-072-08 
5114. Бородін Д. В. Хірургічне лікування навколосуглобових переломів довгих 

кісток, що створюють колінний суглоб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бородін Дмитро Володи-
мирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 
МОЗ України, НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 2010. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13 (3 назви). — 150 пр. — [2010-1332 А] УДК 616.718.49-001.8-089 

5115. Голюк Є. Л. Профілактичний фізіодез при юнацькому епіфізеолізі го-
ловки стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Голюк Євген Леонтійович ; Держ. 
установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2138 А] 

 УДК 616.718.4-001.5-089-053.7 
5116. Гордійчук М. А. Комплексне лікування переломів нижньої щелепи при 

корекції умов репаративних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Гордійчук Максим Аркадійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2089 А] УДК 616.716.4-001.5-085 

5117. Гусак С. Р. Порушення ліпідного обміну та мінеральної щільності кіст-
кової тканини у хворих на первинний остеоартроз та шляхи їх корекції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12."Ревматологія" / Гусак 
Софія Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2049 А] 

 УДК 616.71/.72-018.3-007.234-085 
5118. Єрошкін О. А. Рецидиви гриж міжхребцевих дисків поперекового від-

ділу хребта: хірургічне лікування і профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Єрошкін Олексій Андрійо-
вич ; Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — [2010-1736 А]
 УДК 616.711.6-007.43-089-084 

5119. Корд Махназ. Фізична реабілітація дітей 6—8 років із порушенням по-
стави у фронтальній площині та сколіотичною хворобою в умовах загальноосвітніх 
шкіл Ірану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Корд Махназ ; Нац. ун-т фіз. виховання 
і спорту України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-2165 А] УДК 616.711-007.5-085.825-053.2 
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5120. Креслов Є. О. Структурно-функціональний стан кісткової тканини в 
чоловіків різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Креслов Євген Олександрович ; Держ. 
установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук 
України", [Держ. установа "Ін-т геронтології Акад. мед. наук України"]. — Х., 2010. — 
17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2552 А]
 УДК 616.71-055.1 

5121. Москаленко О. В. Зміни структурно-функціонального стану кісток і ко-
рекція остеометаболітів у хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Москаленко Олена 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-1920 А] УДК 616.72-002.77 

5122. Пендраковський К. В. Хірургічне лікування пролежнів у постраждалих 
із поєднаною спинальною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пендраковський Костянтин Володимирович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Укр. військ.-мед. акад. МО України]. — К., 2010. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1929 А] УДК 616.711-001:616.5-002.4]-089 

5123. Перфілова Л. В. Діагностика захворювань та ушкоджень периартику-
лярних структур плечового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Перфілова Лідія Володи-
мирівна ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". 
— К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 130 пр. — [2010-1710 А] 

 УДК 616.727.2-001-07 
5124. Сіренко О. А. Діагностика, профілактика та лікування рецидивів спон-

дилоартралгії після деневрації поперекових дуговідросткових суглобів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Сіренко Олександр Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта 
та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 140 пр. — [2010-2208 А] 

 УДК 616.711-007.1-07-084-085 
5125. Тимочук В. В. Диференційований підхід до тотального ендопротезуван-

ня кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Тимо-
чук Віктор Васильович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. 
наук України". — К., 2010. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 130 пр. 
— [2010-1786 А] УДК 616.728.2-002.77-089.844 

5126. Хорошева О. К. Особливості структурно-функціональних властивостей 
кісткової тканини у дітей зі сколіозом та їхня корекція на різних етапах реабілітації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Хорошева Олена Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1470 А] УДК 616.711-007.5-053.2 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь кандидата 

5127. Варун О. Е. Оптимізація премедикації і анестезії з позиції їх впливу на 
вищі психічні функції у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / Варун Олег Евгенійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1845 А]
 УДК 616.8-009.614-053.2 

5128. Забродська Л. В. Клініко-імунологічні і біохімічні аспекти патогенезу, 
діагностики і лікування спадкової форми ангіоневротичного набряку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алерго-
логія" / Забродська Людмила Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. Коломійченка АМН 
України"]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. 
— [2010-2093 А] УДК 616.85-005.98-07-08 

5129. Ісаєнко О. Л. Діагностика та хірургічне лікування стенозу поперекового 
відділу хребтового каналу з синдромом мієлорадикулопатії : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Ісаєнко Олексій 
Леонідович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромода-
нова АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — 
[2010-2433 А] УДК 616.832-07-089 

5130. Карнаух Ю. Д. Клініко-нейрофізіологічна характеристика ураження 
периферичної нервової системи при розсіяному склерозі та хронічній запальній 
демієлінізуючій полінейропатії, сучасні підходи до лікування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Карнаух 
Юрій Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2010. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2154 А] 

 УДК 616.833-004-073-085 
5131. Побережець О. Л. Церебропротекторні властивості вінборону : (експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фар-
макологія" / Побережець Оксана Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 
держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1986 А] 

 УДК 616.831-08 
5132. Шевельов М. М. Хірургічне лікування гліом півкуль великого мозку з 

медіанним поширенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Шевельов Максим Миколайович ; Акад. мед. наук 
України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 120 пр. — 
[2010-1796 А] УДК 616.831.3-006.48-089 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі психічні стани 

На ступінь кандидата 

5133. Опря Є. В. Клініко-патогенетичні аспекти та умовно-рефлекторна тера-
пія алкогольної залежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Опря Євген Васильович ; Акад. мед. наук України, ДУ 
"Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ 
України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-1751 А] УДК 616.89-008.44-056.8-08 
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5134. Фітькало О. С. Процес формування терапевтичних ремісій у хворих, за-
лежних від опіоїдів : (імунол., біохім., та психол. особливості) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Фітькало 
Олег Степанович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 
наркології АМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1465 А] 

 УДК 616.89-008.441.1-083.214 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

5135. Голуб А. П. Ускладнення кору у дорослих та удосконалення методів лі-
кування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 
хвороби" / Голуб Алла Петрівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2010-2335 А] УДК 616.915-036.86-085-053.8 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

5136. Борзих Н. О. Хірургічне лікування хондром кисті : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Борзих Наталя Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2010-1331 А] УДК 617.57-006-089 

5137. Дубровна Л. В. Застосування вдосконаленого способу місцевого знечу-
лення з протизапальною дією при лікуванні запальних процесів м'яких тканин ще-
лепно-лицевої ділянки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дубровна Людмила 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-1656 А] УДК 617.52-002-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

5138. Набіль А. Корекція процесів синтезу глутатіону для стабілізації прогре-
сування вікової катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Набіль Аслам ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб 
і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2010. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1982 А] 

 УДК 617.741-004.1-07-053.9 
5139. Харковенко Р. В. Структура сітківки та зорового нерва щурів у нормі, 

при гіпергомоцистеїнемії та за умов корекції : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Харко-
венко Руслана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2231 А] УДК 617.73-092.9 

5140. Ярошева Н. А. Ефективність модифікованого способу лікування хворих 
з діабетичною ретинопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Ярошева Наталія Анатоліївна ; Держ. уста-
нова "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2040 А] 

 УДК 617.735-002-08 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

5141. Диннік В. О. Пубертатні маткові кровотечі: клініка, патогенез, лікування, 
прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Диннік Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН Ук-
раїни"]. — Х., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2010-2378 А]
 УДК 618.14-005-08 

На ступінь кандидата 

5142. Бондарович М. О. Оцінка протипухлинної активності кріоконсервова-
них клітин фетальної печінки в експериментальній моделі раку молочної залози : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Бон-
дарович Микола Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріоме-
дицини. — Х., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—14 (22 назви). — 100 пр. 
— [2010-1330 А] УДК 618.19-006.6:615.361 

5143. Галенко Я. А. Профілактика і лікування гестаційних та перинатальних 
ускладнень у вагітних з цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Галенко Яна 
Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-1494 А] УДК [618.3:616.379-008.64]-06-08-084 

5144. Курочка В. В. Сучасні підходи до діагностики і лікування доброякісної 
патології ендо- і міометрія у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Куроч-
ка Валентина Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-2575 А] УДК 618.14-006.03-073.7-085 

5145. Лясковський Т. М. Мікрофлора вагітних жінок і шляхи її корекції при 
дисбіозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мік-
робіологія" / Лясковський Тарас Михайлович ; Ін-т мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2173 А] УДК 618.2:579.864 

5146. Сі Ює. Особливості лактаційної функції в породіль із цукровим діабетом 
і тиреоїдною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. [14.01.01] "Акушерство та гінекологія" / Сі Ює ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2010. — 
16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2010-2207 А] 

 УДК 618.73:[616.379-008.64+616.441] 
5147. Чен Шуі. Роль тиреопатій у генезі завмерлої вагітності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Чен Шуі ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-2234 А] УДК 618.333-008.9-092 
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62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

5148. Медведєв В. В. Підвищення стабільності якості механообробки деталей 
на основі удосконалення методів діагностики технологічних процесів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Медведєв Вадим Вячеславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", 
[Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (25 назв). — 100 пр. — [2010-2177 А] УДК 62-503.51 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  
значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь кандидата 

5149. Монченко О. В. Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з 
багатошарових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Мон-
ченко Олена Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1749 А] УДК 620.179.16 

5150. Остапущенко Д. Л. Оптимізація операції намагнічування в магнітній 
дефектоскопії виробів складної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Остапущенко Дмитро Леонідович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Луган. держ. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-1709 А] УДК 620.179.14 

5151. Цибульська Є. О. Розробка і математичне моделювання методів триви-
мірної томографічної реконструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Цибульська 
Євгенія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. 
реєстрації інформації НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1718 А] УДК 620.179.15:004.942 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  
Електротехніка. Машинобудування загалом 

На ступінь кандидата 

5152. Рачинська Г. В. Управлінські рішення з вибору технологічних процесів 
у машинобудівному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рачинська Галина Василівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-2201 А] УДК [621:658.5]:005.53 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика та атомна 
промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

5153. Баскаков В. Є. Компромісно-комбінований метод регулювання потуж-
ності РУ з ВВЕР-1000 (В-320) у змінному режимі навантаження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоуста-
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новки" / Баскаков Володимир Євгенович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2261 А] 

 УДК 621.039.56 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

5154. Лозінський Д. О. Пропорційний електрогідравлічний розподільник з не-
залежним керуванням потоків для мобільних машин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Лозінський Дмитро 
Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1916 А] УДК 621.22-226 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  
та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне  
застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

5155. Василів К. М. Методи і моделі аналізу процесів автономних систем 
електроживлення на базі асинхронізованого генератора з безконтактним каскадним 
модульованим збуджувачем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Василів Карл Миколайович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. лісотехн. ун-т України]. 
— К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (24 назв). — 150 пр. — [2010-2307 А]
 УДК 621.313.332 

5156. Римар С. В. Трансформатори і реактори пристроїв пригнічення вищих 
гармонік струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Римар Сергій Володимирович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т електродинаміки, [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона]. — К., 2010. 
— 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — [2010-1934 А] 

 УДК 621.314.2+621.318.43 

На ступінь кандидата 

5157. Гуєдіді Фаузі. Розвиток методів синтезу схем заміщення синхронних 
машин при представленні обмотки збудження багатоконтурним колом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і 
апарати" / Гуєдіді Фаузі ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — До-
нецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2359 А]
 УДК 621.313.323 

5158. Гулий М. В. Вентильно-реактивний електродвигун для апаратів штучної 
вентиляції легенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Гулий Михайло Вікторович ; Одес. нац. 
політехн. ун-т. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-1579 А] УДК 621.313.33 

5159. Гусаров О. А. Захист низьковольтного асинхронного двигуна на основі 
моделювання поточного теплового стану з корекцією від термодетектора : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і 
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апарати" / Гусаров Олексій Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 
ун-т". — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-2365 А] УДК 621.313 

5160. Запорожан В. В. Аналіз динаміки і структурна модернізація системи 
циркуляційного водопостачання АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Запорожан Владислав 
Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2010. — 16, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2010-1811 А] 

 УДК 621.311.25:532.5 
5161. Коновалов О. Я. Визначення форми масивних соленоїдів та електродів, 

що забезпечують заданий розподіл електромагнітного поля : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електрич. та магніт. 
полів" / Коновалов Олег Ярославович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2164 А]
 УДК 621.318 

5162. Крюкова Н. В. Підвищення ефективності компенсації зовнішнього маг-
нітного поля трифазного розподільного пристрою методом симетрування конструк-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. 
машини і апарати" / Крюкова Наталія Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2560 А]
 УДК 621.314.013 

5163. Кузьменко Д. І. Вдосконалення автоматичного шунтування фази при за-
миканнях на землю в мережах 6—10 кВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Кузьменко 
Дмитро Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-2566 А] УДК 621.316 

5164. Михалевський Д. В. Засоби контролю виробів електронної техніки за 
рівнем низькочастотного шуму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 
Михалевський Дмитро Валерійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв ). — 100 пр. — [2010-2701 А] 

 УДК 621.315.592 
5165. Морозова М. М. Дослідження ефективності використання дискретного 

перетворення Фур'є в фазометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електрич. та магніт. вели-
чин" / Морозова Марія Миколаївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1531 А] УДК 621.317.37 

5166. Рижков О. С. Вдосконалення газоочисних пристроїв енергетичних уста-
новок на основі моделювання гідродинамічних процесів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Риж-
ков Олександр Сергійович ; Одес. нац. мор. акад., [Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-2202 А] УДК 621.311.4 

5167. Сабалаєва Н. О. Обґрунтування шляхів покращення комутаційних і ма-
согабаритних характеристик гібридних контакторів низької напруги : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і апа-
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рати" / Сабалаєва Наталія Олегівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-2205 А] УДК 621.316.53 

5168. Шпотюк М. В. Радіаційно-індуковане фізичне старіння склуватих 
селенідів миш'яку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шпотюк Михайло Володимирович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-1957 А] УДК 621.315.592:539.213 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

5169. Крижановський В. Г. Розвиток методів аналізу і принципів побудови 
активних пристроїв з високим коефіцієнтом корисної дії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. 
техніки" / Крижановський Володимир Григорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектро-
ніки, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—29 (73 назви). — 
100 пр. — [2010-1425 А] УДК 621.375 

На ступінь кандидата 

5170. Ликов Ю. В. Удосконалення рознесеної радіолокаційної системи для 
дослідження метеорних явищ за сигналами телевізійного мовлення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. сис-
теми" / Ликов Юрій Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2591 А] 

 УДК 621.37 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

5171. Кулешов О. М. Формування та транспортування нерелятивістських 
електронних потоків для приладів та пристроїв на магнітогальмівному випроміню-
ванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. 
електроніка" / Кулешов Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т радіофізики та 
електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-1361 А] УДК 621.385.6 

5172. Фіногенов О. Д. Методи керування динамічним аналізом складних об'єк-
тів на мультипроцесорних обчислювальних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / 
Фіногенов Олексій Дмитрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2076 А]
 УДК 621.38:681.5.09 

5173. Ясиновська О. Й. Розробка оптоелектронних сенсорів на основі хіраль-
них фотонних кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Ясиновська Ольга Йосифівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-1959 А] УДК 621.382 
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621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

5174. Кравчук С. О. Методи підвищення пропускної здатності телекомуніка-
ційних систем широкосмугового радіодоступу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Кравчук 
Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 
40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—37 (98 назв). — 140 пр. — [2010-2547 А] УДК 621.39 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

5175. Приходько С. І. Методи синтезу, кодування та декодування згорткових 
кодових конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Приходько Сергій Іванович ; 
Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 
(38 назв). — 100 пр. — [2010-1821 А] УДК 621.391 

На ступінь кандидата 

5176. Буханько О. М. Моделі та метод управління мережними ресурсами в 
телекомунікаційних системах на основі е-мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Бухань-
ко Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2133 А] УДК 621.391 

5177. Гундерич Г. А. Розробка методики прогностичного контролю сучасних 
мультисервісних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Гундерич 
Галина Альбертівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. п-во "Укр. НДІ зв'язку". — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1805 А]
 УДК 621.391:658.62 

5178. Литвинчук С. М. Розробка методик та алгоритмів вдосконалення мережі 
управління телекомунікаціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Литвинчук Сергій Мико-
лайович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2600 А] УДК 621.391 

5179. Тимошенко Є. В. Оперативний розподіл завдань в кластерах телекомуні-
каційних систем на основі Grid-технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Тимошенко 
Євген Валерійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1276 А] УДК 621.391:004.7 

5180. Шкуліпа П. А. Синтез сигналів для телекомунікаційних систем з коре-
лятивним кодуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Шкуліпа Павло 
Альфредович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2010-1760 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

5181. Матюхін М. І. Системна теорія динамічних радіоголографічних інфор-
маційних систем спостереження потоку об'єктів у ситуаціях конфлікту : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 
системи" / Матюхін Микола Іванович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2010. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (35 назв). — 100 пр. — [2010-2671 А] УДК 621.396.96 

На ступінь кандидата 

5182. Литвин-Попович А. І. Методи підвищення ефективності радіолокацій-
них систем вертикального зондування атмосфери : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Литвин-
Попович Андрій Ігорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2596 А] УДК 621.396.96 

5183. Марчук А. В. Методи підвищення достовірності передачі інформації в 
системах радіодоступу МІМО : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Марчук Артем Володи-
мирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2658 А] УДК 621.396 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь кандидата 

5184. Басов Ю. Ф. Метод газодинамічного проектування лопаток робочих 
коліс високонапірних вісьових компресорних ступенів авіаційних ГТД : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Басов Юрій Федорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-1801 А] УДК 621.438.4-157 

5185. Єриганов О. В. Підвищення надійності пуску головного суднового дизе-
ля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигу-
ни та енерг. установки" / Єриганов Олексій Валерійович ; Одес. нац. мор. акад. — 
Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1854 А]
 УДК 621.431.7 

5186. Мітєнкова В. С. Підвищення ефективності використання альтернативних 
палив у суднових енергетичних установках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Мітєнкова Віра Сер-
гіївна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2010. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2010-2182 А] УДК 621.431.36 

621.6 Пристрої, обладнання та апаратура для транспортування, 
зберігання та розподілення рідин та газів 

На ступінь кандидата 

5187. Мартинюк Р. Т. Вплив якості спорудження нафтопроводів на їх експлуа-
таційну надійність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Мартинюк Ростислав Тарасо-
вич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1432 А] УДК 621.643 

5188. Яцун В. В. Працездатність пасивних автобалансирів при зрівноваженні 
крильчаток осьових вентиляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Яцун Володимир Володимирович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1640 А] УДК 621.634-752 
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621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

5189. Єфіменко М. Г. Наукові та технологічні основи використання рідкісно-
земельних металів у зварювальних матеріалах для підвищення службових характерис-
тик конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Єфіменко Микола Григоро-
вич ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2010. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (39 назв). — 120 пр. — [2010-2395 А]
 УДК 621.792.052 

5190. Квасницький В. В. Дифузійне зварювання з керованим напружено-
деформованим станом та модифікуванням поверхонь з'єднання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. про-
цеси і технології" / Квасницький Віктор Вячеславович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — К., 
2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—33 (52 назви). — 130 пр. — [2010-2463 А] 

 УДК 621.791 
5191. Медведєв В. С. Розвиток наукових основ створення технологій прокатки 

та проектування калібрувань для виробництва економічних фасонних профілів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 
обробки тиском" / Медведєв Віктор Степанович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. 
— Краматорськ (Донец. обл.), 2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (59 назв). — 
100 пр. — [2010-2103 А] УДК 621.771.073.8 

5192. Сорокін В. Ф. Наукові основи проектування високопродуктивних гнуч-
ких технологічних систем для виробництва фасонних деталей енергетичних машин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 
машинобудування" / Сорокін Володимир Федорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2010-2114 А] УДК 621.7.073-52 

На ступінь кандидата 

5193. Валецький Б. П. Підвищення ефективності роботи машин для великога-
баритного пакування з плівкозварювальними механізмами : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Валецький 
Богдан Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2303 А]
 УДК 621.798 

5194. Іващенко В. Ю. Вдосконалення технології термоциклічної обробки з 
метою підвищення властивостей інструменту для гарячого деформування металу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. 
та терміч. оброб. металів" / Іващенко Вікторія Юріївна ; Приазов. держ. техн. ун-т. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-2427 А] УДК 621.785 

5195. Курило Н. А. Дифузійна металізація азотованих шарів на сталях та твер-
дих сплавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Курило Надія Анатоліївна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2010-1519 А] УДК 621.785.5 
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5196. Мазур В. О. Формування модифікованих шарів з ультрадисперсною ли-
тою структурою в інструментальних сталях поверхневою плазмовою обробкою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси 
фіз.-техн. оброб." / Мазур Владислав Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т", [Приазов. держ. техн. ун-т]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2634 А] УДК 621.791.92 

5197. Соловей С. О. Підвищення довговічності таврових зварних з'єднань з 
накопиченими втомними пошкодженнями високочастотною проковкою : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 
процеси і технології" / Соловей Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т електро-
зварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 110 пр. — [2010-2113 А] УДК 621.791.052 

5198. Сухоруков С. І. Удосконалення технології плоскої поперечно-клинової 
прокатки ступінчастих циліндричних заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. тиском" / Су-
хоруков Сергій Іванович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1994 А] УДК 621.771.014.016 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 

5199. Зубовецька Н. Т. Навантажувальна здатність і енергетичні характерис-
тики високошвидкісних радіальних газо-гідравлічних інерційних підшипників : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / 
Зубовецька Наталія Тарасівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. 
— Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 125 пр. — 
[2010-2421 А] УДК 621.822.6 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

5200. Ромасевич Ю. О. Оптимізація перехідних режимів руху вантажного 
візка прольотних кранів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Ромасевич Юрій Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України]. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-2203 А] УДК 621.873 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

5201. Криворучко Д. В. Основи прогнозуючого моделювання процесів різання 
методом скінченних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Криворучко 
Дмитро Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — 
Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (34 назви). — 100 пр. — [2010-2554 А]
 УДК 621.9.01 

На ступінь кандидата 

5202. Азарова Н. В. Забезпечення параметрів шорсткості шліфованої поверхні 
з урахуванням радіальних коливань шліфувального круга : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 
інструменти" / Азарова Наталя Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 
ун-т". — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 
100 пр. — [2010-1321 А] УДК 621.923 

5203. Білявський М. Л. Технологічне забезпечення якості обробки сталевих 
деталей комбінованим торцевим фрезеруванням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Білявський Мак-
сим Леонідович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1764 А] 

 УДК 621.914 
5204. Валявський І. А. Розширення функціональних можливостей верстатів-

гексаподів шляхом визначення їх раціональних конструктивних параметрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 
верстати та інструменти" / Валявський Іван Анатолійович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. 
— Кіровоград, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). 
— 100 пр. — [2010-2304 А] УДК 621.9.06 

5205. Гнитько О. М. Підвищення продуктивності фрезерування профільних 
пазів на основі вдосконалювання системи примусового видалення стружки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 
верстати та інструменти" / Гнитько Олександр Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-1497 А] УДК 621.914.2 

5206. Гринь Д. В. Удосконалення формоутворення дисковим інструментом з 
внутрішньою конічною виробною поверхнею черв'яків з угнутим профілем витка : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Гринь Денис Васильович ; Кіровоград. нац. 
техн. ун-т. — Кіровоград, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-2354 А] УДК 621.9.02.04 

5207. Грубка Р. М. Технологічне забезпечення формоутворення зубців втулок 
муфт із просторовою геометрією, що компенсує змінні похибки монтажу валів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 
машинобуд." / Грубка Роман Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 
ун-т". — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2048 А]
 УДК 621.9.06-52 

5208. Короткий С. О. Удосконалення процесів одержання листових деталей з 
буртом на основі використання способу сполученого формування-пробивання : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та ма-
шини оброб. тиском" / Короткий Сергій Олександрович ; Донбас. держ. машинобуд. 
акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-2166 А] УДК 621.961.2:621.983.5 

5209. Красновид Д. О. Підвищення працездатності мітчиків для обробки тита-
ну та титанових сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Красновид Дмитро 
Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2551 А] УДК 621.9 

5210. Кручина В. В. Фізико-технічні процеси електроімпульсного диспергу-
вання струмопровідного матеріалу при утилізації виробничих відходів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. 
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оброб." / Кручина Вікторія Віталіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-2559 А] УДК 621.9.048 

5211. Мелконов Г. Л. Вдосконалення процесу обробки дрібногабаритних 
площинних деталей на вібраційних верстатах шляхом активізації функції футеру-
вання контейнера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Мелконов Григорій Леоні-
дович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Одеса, 
2010. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2683 А]
 УДК 621.9.048 

5212. Ніколаєнко А. П. Підвищення продуктивності вібраційної обробки шля-
хом вибору розташування джерела коливань відносно U-подібного контейнера : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Ніколаєнко Анна Павлівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — До-
нецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1373 А]
 УДК 621.9.048 

5213. Пономаренко О. В. Підвищення точності важких верстатів за рахунок 
застосування адаптивних гідростатичних опорних вузлів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 
інструменти" / Пономаренко Олександр Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1603 А]
 УДК 621.941 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  
Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

5214. Собко Б. Ю. Наукове обґрунтування технології відкритої розробки роз-
сипних титано-цирконієвих родовищ України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / 
Собко Борис Юхимович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. гірн. 
ун-т]. — К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 120 пр. — 
[2010-1990 А] УДК 622.271.3 

На ступінь кандидата 

5215. Бойко В. В. Розробка способу прогнозування сейсмічного ефекту корот-
косповільненого підривання з урахуванням суперпозиції хвиль в гірському масиві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і 
гірн. механіка" / Бойко Віктор Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т", [Ін-т гідромеханіки НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-2045 А] УДК 622.235.5 

5216. Лучко А. І. Напружено-деформований стан ґрунтів і гірських порід під 
час вибухів нових промислових сумішевих вибухових речовин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 
Лучко Андрій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київськ. політехн. ін-т", [Ін-т 
гідромеханіки НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-2060 А] УДК 622.235:624.139.3 
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5217. Цікра О. А. Розробка способів підвищення несучої здатності анкерного 
кріплення при рамно-анкерному підтриманні виробок у нестійких породах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка 
родовищ корис. копалин" / Цікра Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т гео-
техн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1952 А] УДК 622.281:622.268 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення та освітлення 
рудників. Шахтний дренаж (водовідлив). Осушування.  

Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

5218. Степ'юк М. Д. Удосконалення методів обслуговування обладнання комп-
ресорних станцій для підвищення експлуатаційної надійності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтога-
зосховища" / Степ'юк Михайло Дмитрович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-2215 А] УДК 622.691 

5219. Стецюк С. М. Вплив газорідинної суміші на пропускну здатність промис-
лових та міжпромислових газопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / 
Стецюк Сергій Михайлович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-1318 А] УДК 622.691 

5220. Терефенко Р. М. Підвищення ефективності використання механічних 
очисних пристроїв в газопроводах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Терефенко 
Роман Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Фран-
ківськ, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1457 А]
 УДК 622.692.4 

622.7 Обробка, збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

5221. Козачишен В. А. Підвищення якості грануляції агломераційної шихти з 
використанням закономірностей рециркуляційного огрудкування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. 
металів та спец. сплавів" / Козачишен Віталій Анатолійович ; Приазов. держ. техн. 
ун-т, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1694 А] УДК 622.788 

5222. Саітгареєв Л. Н. Обґрунтування параметрів класифікації тонкодисперс-
них магнетитових кварцитів у нестаціонарному полі швидкості пульпи гідросепара-
тора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Зба-
гачення корис. копалин" / Саітгареєв Леван Наільєвич ; Криворіз. техн. ун-т. — Кри-
вий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2010-1392 А] УДК 622.751 
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622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  
Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

5223. Іконніков М. Ю. Обґрунтування методів та технічних засобів керування 
провітрюванням виїмкових дільниць газових шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Іконніков Максим Юрійо-
вич ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-2429 А] УДК 622.8:622.41 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

5224. Антошина Т. В. Вплив залишкових напружень на стійкість прямокутних 
пластин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Антошина Тетяна Валентинівна ; Відкрите АТ "Укр. 
н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського", [Донбас. держ. 
техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-1961 А] УДК 624.072 

5225. Євель С. М. Розробка організаційно-технологічних рішень, що підви-
щують ефективність монтажу металевих конструкцій покриттів спортивних споруд : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія 
та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Євель Сергій Михайлович ; Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — 100 пр. 
— [2010-2146 А] УДК 624.014:69.057 

5226. Семеніхіна В. П. Удосконалення технології улаштування та ремонту по-
хилих покриттів суміщенного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Семеніхіна 
Вікторія Петрівна ; Харків. держ. техн.ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2206 А] УДК 624.024 

5227. Степова О. В. Оцінка залишкового ресурсу згинальних залізобетонних 
конструкцій при корозії арматури в нормальних тріщинах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-
ди" / Степова Олена Валеріївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 
Полтава, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-1451 А] УДК 624.012.46:620.193.2 

5228. Хохлін Д. О. Конструктивний захист житлових будинків масових серій, 
що експлуатуються в умовах просідаючих ґрунтів сейсмонебезпечних територій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Хохлін Денис Олексійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва 
і архіт., [Укр. зонал. НДІ експерим. буд-ва]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1471 А] УДК 624.016 

624 Будівництво інженерних споруд і будівельні конструкції загалом 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

5229. Дирда М. П. Підвищення ефективності робочих процесів екскаваторів 
поздовжнього копання у складних ґрунтових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дор. і лісотехн. 
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робіт" / Дирда Микола Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. 
буд-ва та архіт.", [Нац. транспорт. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1771 А] УДК 624.132.6 

624.2/.8 Будівництво мостів. Мостобудування 

На ступінь кандидата 

5230. Стрелко О. Г. Науковий доробок академіка Г. П. Передерія (1871—1953) 
в галузі залізничного мостобудування та будівельної механіки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / 
Стрелко Олег Григорович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т 
трансп. — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-1948 А] УДК 624.21:625.11](092) 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  
Будівництво автомобільних доріг 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

5231. Арбузов М. А. Вдосконалення системи контролю за поздовжніми на-
пруженнями в рейкових плітях безстикової колії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Арбузов Максим 
Анатолійович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2252 А] УДК 625.143.48 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

5232. Булах Є. О. Удосконалення методів оцінювання деформативності дорож-
ніх конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Булах Євген Олександрович ; Нац. транспорт. 
ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-1727 А] УДК 625.8 

5233. Гуляк Д. В. Технологічне та експлуатаційне старіння дьогтебетонних 
сумішей і дьогтебетонів та способи їхнього уповільнення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Гуляк 
Денис Вячеславович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 150 пр. — [2010-2363 А] 

 УДК 625.859.3 
5234. Якименко Я. М. Підвищення надійності конструкцій дорожнього одягу 

нежорсткого типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Якименко Ярослав Миколайович ; Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-1799 А] УДК 625.8 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід і каналізація. 
Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

5235. Букатенко Н. О. Удосконалення процесів миття автомобілів із забезпе-
ченням екологічної безпеки та раціонального використання водних ресурсів : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Бу-
катенко Наталія Олексіївна ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, 
Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-1488 А] УДК 628.31 

5236. Лозовський О. В. Каталітична очистка водних середовищ від нітрат- та 
нітрит-іонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Лозовський Олександр Валерійович ; НАН України, Ін-т 
колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1744 А] УДК 628.161.2:546.175 

5237. Мінаєва Н. Л. Знезалізнення підземних вод в баштах-колонах з пінопо-
лістирольним фільтром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Мінаєва Наталія Леонідівна ; Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-1871 А] УДК 628.16 

5238. Мошноріз М. М. Метод і засоби оптимізації роботи електроприводів 
насосної станції водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Мошноріз Микола Ми-
колайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1818 А] УДК 628.1-531.3 

5239. Свиридов С. О. Інформаційно-управляючі технології раціонального 
аварійного управління інженерною мережею шляхом оптимального розміщення 
запірного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Свиридов Станіслав Олексійович ; Херсон. нац. 
техн. ун-т, [Харків. ін-т Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Х., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1676 А] 

 УДК 628.17 
5240. Шевчук О. О. Інтенсифікація роботи багатоступеневих фільтрів з зернис-

тим завантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Шевчук Олена Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт., [Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. 
— [2010-1797 А] УДК 628.16.067.1 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

5241. Биков О. М. Оцінка залишкового ресурсу кузова легкового автомобіля у 
експлуатаційних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Биков Олексій Михайло-
вич ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2272 А] УДК 629.3.014 

5242. Енглезі О. А. Вибір та обґрунтування системи управління причіпними 
ланками триланкового сідельно-причіпного автопоїзда : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Енглезі 
Олег Анатолійович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). —. — [2010-2390 А] УДК 629.311 
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5243. Зенкін Є. Ю. Розробка методу прискореного діагностування автомобіль-
них дизелів з акумуляторними системами паливоподачі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Зенкін Євген Юрійович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2416 А] 

 УДК 629.3.017.5 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

5244. Калабухін Ю. Є. Удосконалення методології визначення техніко-еконо-
мічних показників функціонування тягового рухомого складу з урахуванням життєвого 
циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухо-
мий склад залізниць та тяга поїздів" / Калабухін Юрій Євгенович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (38 назв). — 
100 пр. — [2010-1859 А] УДК 629.4.016 

5245. Капіца М. І. Розвиток наукових основ удосконалення систем утриму-
вання тягового рухомого складу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Капіца Михайло 
Іванович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—34 (35 назв). — 150 пр. — [2010-2018 А] УДК 629.4.083:001.891 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь доктора 

5246. Варбанець Р. А. Діагностичний контроль робочого процесу суднових 
дизелів в експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Варбанець Роман Анатолійович ; 
Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 30—33 
(30 назв). — 100 пр. — [2010-2085 А] УДК 629.5.03 

На ступінь кандидата 

5247. Бойко А. П. Розробка методики оптимального проектування суден з ма-
лою площею ватерлінії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Бойко Анжела Петрівна ; Нац. 
ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2010. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1570 А] УДК 629.5.01.022.25 

5248. Кошманов М. О. Підвищення експлуатаційної надійності суднових 
відцентрових насосів : автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Кошманов Микола Олек-
сандрович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2542 А] УДК 629.5.017 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  
Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

5249. Мачалін І. О. Методи підвищення ефективності технічної експлуатації 
радіоелектронних систем повітряних кораблів на етапах гарантійного і післягаран-
тійного обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
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спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Мачалін Ігор Олексійович ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (43 назви). — 100 пр. 
— [2010-2674 А] УДК 629.735.083 

На ступінь кандидата 

5250. Гасиджак В. С. Класифікація вібраційного стану газотурбінного двигуна 
в процесі експлуатації з використанням інтелектуальних технологій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Гасиджак Віктор Степанович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1495 А] 

 УДК 629.735.03:004.891.3 
5251. Драч О. В. Магнітогазодинамічний вплив на параметри течії у вхідному 

пристрої авіаційної силової установки з повітряним гвинтом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / 
Драч Ольга Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с.18. — 100 пр. — [2010-2092 А] УДК 629.735.03 

5252. Маслак Т. П. Метод визначення втомного пошкодження обшивки фюзе-
ляжу при ресурсних випробуваннях літака з використанням фрактальних моделей 
деформаційного рельєфу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Маслак Тетяна 
Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2662 А] УДК 629.735.015.4.024 

5253. Ширінський С. В. Метод прискорених ресурсних випробувань електро-
хімічних акумуляторів енергоустановок ракетно-космічних літальних аппаратів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Ширінський Семен Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-1838 А] УДК 629.7.064.52 

63 Сільське господарство. Лісове господарство.  
Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

5254. Лицур І. М. Територіальна організація лісового комплексу України в 
умовах трансформації продуктивних сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Лицур Ігор Миколайович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (68 назв). — 
100 пр. — [2010-2607 А] УДК 630*6(477) 

На ступінь кандидата 

5255. Кочина О. В. Екологічні особливості рекреаційного потенціалу лісів сте-
пової зони південного сходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кочина Олена Валеріївна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Донбас. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 150 пр. — [2010-1866 А]
 УДК 630*18(477.6) 
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5256. Сендзюк Р. В. Динаміка фітомаси та депонованого вуглецю в насаджен-
нях Лівобережного Придніпровського лісостепу : (на прикл. держ. п-в Полтав. обл. 
упр. ліс. та мислив. госп-ва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Сендзюк Роман Васильович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1397 А] УДК 630*5(477.53) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

5257. Гончар Л. В. Організаційно-економічні засади виробництва і реалізації 
молока в агломераційному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гончар Любов Вік-
торівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2337 А] 

 УДК 631.15:637.12 
5258. Жидяк О. Р. Розвиток форм підприємницької діяльності у сільському 

господарстві в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жидяк Олександра 
Романівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Півд. філ. "Крим. 
агротехнол. ун-т", [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2010-1415 А] УДК 631.1 

5259. Малік Л. М. Власність в механізмі управління аграрними підприєм-
ствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Малік Лариса Миколаївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-1746 А] УДК 631.15 

5260. Мельник К. М. Фінансова безпека сільськогосподарських виробничих 
кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мельник Катерина Миколаївна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — [2010-1368 А] УДК 631.16 

5261. Мискін Ю. І. Аналітичне забезпечення управління діяльністю сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Мискін Юрій Ігоревич ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т держ. податк. служби 
України Держ. податк. адмін. України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-1784 А] УДК 631.15 

5262. Назаренко І. М. Формування та ефективність управління капіталом 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Назаренко Інна Миколаївна ; 
Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2010-1983 А]
 УДК 631.11 
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5263. Острик В. Ю. Ресурсоекономні шляхи підвищення ефективності управ-
лінських рішень в підприємствах АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Острик Володимир 
Юрійович ; Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. 
агротехнол. ун-т". — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2010-1438 А] УДК 631.145 

5264. Пархоменко Л. А. Організація та ефективність функціонування овочів-
ницьких фермерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пархоменко Людмила Андріївна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-1535 А] УДК 631.14:635 

5265. Шрам Т. В. Формування та розвиток ресурсного потенціалу фермерсь-
ких господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шрам Тетяна Валеріївна ; Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1479 А] УДК 631.15 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

5266. Броварець О. О. Обґрунтування параметрів польової інформаційної ма-
шини для моніторингу стану сільськогосподарських угідь : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Броварець Олександр Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (37 назв). — 100 пр. — [2010-2047 А] УДК 631.3 

5267. Лещенко С. М. Обґрунтування параметрів пневмосепаруючої системи 
інерційного прямоточного сепаратора зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Лещенко 
Сергій Миколайович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2589 А] УДК 631.362.3:633.1 

5268. Сукманюк О. М. Еволюція наукових поглядів на відновлення деталей 
сільськогосподарських машин зварюванням і наплавленням : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Сук-
манюк Олена Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1453 А] 

 УДК 631.3.05 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

5269. Вага Л. І. Азотобактер у ґрунтах Лісостепу України: поширення і біо-
логічна активність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец]. 
03.00.07 "Мікробіологія" / Вага Лілія Іванівна ; Уман. нац. ун-т садівництва, [Ін-т 
агроекології Нац. акад. аграр. наук]. — Умань (Черкас. обл.), 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2302 А]
 УДК 631.461(477)(292.485) 

5270. Казімір І. І. Формування кислотно-основної буферності бурувато-підзо-
листих ґрунтів південного Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавсто" / Казімір Іван Іванович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2441 А] УДК 631.445.2(477.8) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

5271. Безменнікова В. М. Обґрунтування використання нових антиоксидант-
них препаратів для зберігання плодів абрикоса : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / 
Безменнікова Вікторія Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2264 А] 

 УДК [631.56:634.21]:678.048 
5272. Коваленко Є. М. Вихідний матеріал цибулі шалот при селекції сортів 

різного напряму використання в умовах північного Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Ковален-
ко Євгенія Михайлівна ; Ін-т зерн. госп-ва Нац. акад. аграр. наук України, [Дніпропетров. 
дослід. станція Ін-ту овочівництва і баштанництва]. — Дніпропетровськ, 2010. — 
17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1907 А]
 УДК 631.527:635.263 

5273. Кохан А. В. Агротехнологічні заходи підвищення продуктивності со-
няшнику в умовах південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кохан Андрій Володимирович ; 
Ін-т зерн. госп-ва Нац. акад. аграр. наук України, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-1974 А] УДК 631.52:633.854.78 

5274. Лавицький В. П. Підвищення ефективності технологічного процесу 
сепарації вороху цибулі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Лавицький Вадим Пет-
рович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-2582 А] УДК 631.562:635.25 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

5275. Пілярський В. Г. Вплив умов зволоження, добрив та густоти стояння 
рослин на продуктивність буряку цукрового в умовах півдня України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Піляр-
ський Валерій Геннадійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т 
землеробства півд. регіону Укр. акад. аграр. наук]. — Херсон, 2010. — 17 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2010-0707 А] 

 УДК 631.6/.8:633.63(477.72) 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

5276. Жеребор Т. А. Ростова й функціональна активність Azotobacter vinelandii 
і Azotobacter chroococcum за дії лектину картоплі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Жеребор Тетяна Анато-
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ліївна ; Ін-т с.-г. мікробіології Укр. акад. аграр. наук. — Чернігів, 2010. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2396 А] УДК 631.847:635.21 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія.  
Типи насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

5277. Чайка М. І. Агроекологічне обґрунтування створення стійких продук-
тивних агрофітоценозів на засолених ґрунтах : (на прикл. Донец. обл.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Чайка Мико-
ла Іванович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Донец. ботан. сад НАН України, 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2010-1719 А] 

 УДК 631.95:631.445.5(477.62) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

5278. Довгань С. В. Агроекологічне обґрунтування прогнозу розмноження шкід-
ливих видів комах в різних ґрунтово-кліматичних зонах України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 16.00.10 "Ентомологія" / Довгань Сергій 
Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (44 назви). — 100 пр. — [2010-2091 А] 

 УДК 632.7/.92(477) 

На ступінь кандидата 

5279. Гордєєва О. Ф. Основні шкідники ріпаку та контроль їх чисельності в 
Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Гордєєва Олена Федорівна ; Харків. нац. аграр. 
ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. держ. аграр. акад., М-во аграр. політики України]. — 
Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2343 А]
 УДК 632.913:633.854.79 

5280. Цуркан Р. П. Горохова попелиця (Acyrtosiphon pisum H.) та екологічне 
обгрунтування системи захисту посівів гороху від неї у лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Цур-
кан Роман Петрович ; Ін-т захисту рослин, Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2079 А] 

 УДК 632:633.35 

633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

5281. Деревенець К. А. Мікофлора насіння кукурудзи при зберіганні та об-
ґрунтування заходів обмеження її розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Деревенець Катерина Анато-
ліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т зерн. госп-ва 
НААН України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 120 пр. 
— [2010-2373 А] УДК 633.15:631.53.02 
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5282. Скачок Л. М. Посівні якості насіння ярої пшениці, врожайність та його 
продуктивні властивості залежно від агротехнічних прийомів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Скачок Людми-
ла Миколаївна ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук, [НМЦ "Ін-т агроекології 
УААН", Чернігів. ін-т агропром. вир-ва]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1614 А] УДК 633.11"321":631.53.02 

5283. Скотар С. О. Способи сепарування та методи поліпшення якості насіння 
кукурудзи в технологіях його передпосівної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Скотар Світлана 
Олексіївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т зерн. 
госп-ва]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-1272 А] УДК 633.15:631.53.027 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

5284. Дударєв Д. П. Агробіологічні особливості багаторічних злакових трав 
степового екотипу і вдосконалення прийомів їх вирощування у Криму : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Дударєв 
Дмитро Петрович ; Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України 
"Крим. агротехнол. ун-т". — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16. — 100 пр. — [2010-2388 А] УДК 633.2:631.5](477.75) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

5285. Борисюк П. Г. Продуктивність цукрових буряків при застосуванні 
регуляторів росту нового покоління в умовах Західного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Борисюк Петро Григорович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук, [Поділ. держ. 
аграр.-техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2289 А] УДК 633.63 

634 Садівництво загалом. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

5286. Бакалова А. В. Сисні шкідники смородини чорної та удосконалення 
інтегрованого захисту в Центральному Поліссі України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Бакалова Алла Воло-
димирівна ; Ін-т захисту рослин Укр. акад. аграр. наук, [Житомир. нац. агроекол. ун-т 
М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1329 А] УДК 634.723:632.9](477.41/.42) 

5287. Нагорна Л. В. Кучерявість листків персика і моніліоз абрикоса та вдос-
коналення систем захисту насаджень від них умовах Південного Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.11 "Фітопато-
логія" / Нагорна Людмила Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Ін-т зрошув. садівництва ім. М. Ф. Сидоренка та Ін-т захисту рослин НАН 
України]. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (24 назви). — 100 пр. 
— [2010-1874 А] УДК 634.21+634.25]:632.95(477.7) 

5288. Сердюк О. В. Адаптивність нових сортів і гібридів ожини до умов 
правобережної підзони Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Сердюк Олег Володими-
рович ; Ін-т садівництва Укр. акад. аграр. наук, [Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-1546 А] УДК 634.713/.717:631.526.3](477.41) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

5289. Єрмоліна Г. В. Вплив процесів заморожування і дефростації на збере-
ження якості столового винограду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Єрмоліна Галина 
Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ін-т винограду і 
вина "Магарач" Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2394 А] 

 УДК 634.86:664.8.037.59 
5290. Шадура Н. І. Мілдью винограду й удосконалення захисних заходів в 

умовах Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Шадура Надія Іванівна ; Нац. ун-т біоресур-
сів і природокористування України, [Нац. ін-т винограду і вина "Магарач", НААН 
України]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. 
— [2010-1836 А] УДК 634.8:632.4](477.75) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

5291. Дорошкевич Н. В. Господарсько-біологічна оцінка нових штамів гриба 
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Дорошкевич Неля Вікторівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2143 А] 

 УДК 635.8:57.063.8 
5292. Хіврич О. Б. Удосконалення технологічних процесів вирощування 

буряків кормових : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.09 "Рослинництво" / Хіврич Олександр Борисович ; Ін-т цукр. буряків Укр. 
акад. аграр. наук. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-1550 А] УДК 635.116:631.52 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

5293. Євстаф'єва В. О. Асоціативні інвазії свиней в умовах Лісостепу і Степу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Па-
разитологія, гельмінтологія" / Євстаф'єва Валентина Олександрівна ; Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. по-
літики України]. — К., 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (33 назви). — 
100 пр. — [2010-2391 А] УДК 636.4.09:616-079.4 

5294. Жукова І. О. Токсикологічна характеристика комбінованих протруй-
ників насіння — вітаваксу 200 ФФ, вітаваксу 200 і вітатіураму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та 
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токсикологія" / Жукова Ірина Олексіївна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр 
"Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Х., 2010. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (30 назв). — 150 пр. — [2010-1691 А] 

 УДК 636.09:616.918:616-08 
5295. Костюк В. К. Онтогенез лімфатичного русла шлунка свійського бика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, 
онкологія і морфологія тварин" / Костюк Володимир Кіндратович ; Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (42 назви). — 100 пр. — [2010-2167 А] УДК 636.09:599.735.51 

На ступінь кандидата 

5296. Бабенко О. П. Епізоотологічні особливості пневмоентеритів телят бакте-
ріальної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.03 "Вет. мікробіологія епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Бабенко 
Олексій Петрович ; Одес. держ. аграр. ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Одеса, 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2042 А] 

 УДК 636.2.053:616.9 
5297. Вікуліна Г. В. Стан біополімерів сполучної тканини та обміну ліпідів у 

клінічно здорових і хворих на бронхопневмонію поросят : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Ві-
куліна Галина Вікторівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад. 
М-ва аграр. політики України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1491 А] 

 УДК 636.4.09:616.24-002]-008.9 
5298. Грубіч П. Ю. Розробка засобів діагностики та серологічний моніторинг 

ринопневмонії коней в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імуно-
логія" / Грубіч Павло Юлійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-2358 А] УДК 636.1.09:616.24-07 

5299. Кулішенко О. М. Оцінка бактеріологічних методів діагностики тубер-
кульозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Кулішенко Олег Ми-
колайович ; Одес. держ. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Одеса, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2169 А] 

 УДК 636.2.09:616-002.5-07 
5300. Магрело Н. В. Обґрунтування впливу абіотичних чинників середовища 

на розлади функції печінки та методи їх профілактики у корів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. сані-
тарія" / Магрело Надія Вікторівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-1366 А] УДК 636.2.09:616.36-008.6-084 

5301. Симоненко С. І. Розробка системи молекулярно-генетичного моніто-
рингу високопатогенного грипу птиці (вірус типу А субтип Н7) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 
епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Симоненко Сергій Іванович ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", 
[Харків. держ. зоовет. акад.]. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1548 А] УДК 636.5.09:616-076:578.832 
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5302. Стаєнний О. В. Ветеринарна превенція і постійно діюча профілактика у 
племінному розпліднику службових собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Стаєнний Олек-
сандр Васильович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжиць-
кого. — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл., схема — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-1449 А] УДК 636.74.09 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

5303. Мельник Ю. Ф. Формування м'ясної продуктивності тварин різних 
порід великої рогатої худоби в онтогенезі : (за матеріалами провед. породовипробо-
вування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Роз-
ведення та селекція тварин" / Мельник Юрій Федорович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т розведення і генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2010. — 38 с. : 
іл, табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (42 назви). — 100 пр. — [2010-2063 А] 

 УДК 636.22/.28.082.26 

На ступінь кандидата 

5304. Денисюк О. В. Оцінка впливу бугаїв-плідників різного екогенезу на 
продуктивність тварин при створенні центрального типу української червоної мо-
лочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Денисюк Олександр Віталійович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва центр. районів Укр. 
акад. аграр. наук]. — Херсон, 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2012 А] УДК 636.22/.28.082 

5305. Костюк В. В. Екстер'єрні та продуктивні особливості молочної худоби 
різного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Костюк Віталій Вікторович ; Нац. акад. 
аграр. наук України. — Чубинське (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2055 А] УДК 636.22/.28.082.26 

5306. Ткачук В. П. Селекційно-господарські та біологічні особливості 
помісей, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи 
з бугаями вітчизняних м'ясних порід в умовах Полісся : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 
Ткачук Володимир Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і гене-
тики. — Чубинське (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-2075 А] УДК 636.2.082.26(477.42) 

5307. Чигрин О. А. Розробка та обґрунтування конструктивно-режимних 
параметрів адаптивного доїльного апарату для корів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Чигрин Олексій Андрійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василен-
ка. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-1834 А] УДК 636.2:637.11 

5308. Шутяк О. В. Використання сухої післяспиртової барди в годівлі корів і 
бичків при відгодівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Шутяк Олександр Володими-
рович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, [Укр. 
акад. аграр. наук]. — Львів, 2010. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-1480 А] УДК 636.2.087.2 



   

 
154

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

5309. Кудрик Н. А. Селекційна оцінка продуктивних якостей та біологічні 
особливості багатоплідного типу асканійської каракульської породи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
тварин" / Кудрик Неоніла Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. 
ун-т", [Ін-т тваринництва степ. районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Нац. 
наук. селекц.-генет. центр з вівчарства УААН]. — Херсон, 2010. — 17 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2021 А] 

 УДК 636.32/.38.082.23 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

5310. Бордун О. М. Використання свиней великої білої та великої чорної порід 
у регіональній системі розведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Бордун Олександр Мико-
лайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Сум. ін-т 
агропром. вир-ва]. — Чубинське (Київ. обл.), 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2046 А] УДК 636.4.082.4 

5311. Льотка Г. І. Продуктивність, перетравність корму та якість м'яса свиней 
при згодовуванні мінази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Льотка Галина Іванівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-1815 А] УДК 636.4.085.5 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

5312. Гарбажій К. С. Використання ферментного препарату "Ладозим" у 
раціонах курей-несучок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Гарбажій Катерина Стані-
славівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Одес. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2010. — 21 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1337 А] УДК 636.52/.58.084 

5313. Кулібаба Р. О. Розробка фізіологічних методів попередження прояву на-
сиджування у індичок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кулібаба Роман Олександрович ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2569 А] УДК 636.592:612.646 

5314. Мартинюк Р. В. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні 
якості у курчат-бройлерів за різних рівнів триптофану та треоніну в комбікормах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Мартинюк Роман Володимирович ; Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1817 А] УДК 636.5.085.55 
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637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

5315. Бондарчук З. В. Розробка технології твердого сиру з застосуванням за-
квасок мезофільних і термофільних лактобактерій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Бон-
дарчук Зоя Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Технол. ін-т молока та м'яса Нац. 
акад. аграр. наук України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 150 пр. — [2010-2287 А] УДК 637.33 

5316. Капралюк О. В. Продуктивність, ефективність виробництва та якість 
молока кіз за різних типів доїльних установок : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / 
Капралюк Оксана Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2448 А]
 УДК 637.115 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

5317. Лизова В. Ю. Удосконалення технології ферментованих ковбас з вико-
ристанням поліфункціональної добавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Лизова 
Вероніка Юріївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Технол. ін-т молока та м'яса Укр. 
акад. аграр. наук]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 150 пр. — [2010-2590 А] УДК 637.523 

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 

5318. Кадиляк М. С. Удосконалення технології і технічних засобів для забез-
печення довговічності друкованих видань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Кадиляк Ми-
рослава Степанівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2010-2437 А] УДК 655.2 

656 Транспортні та поштові служби.  
Організація та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

5319. Коковіхіна О. О. Управління конкурентоспроможністю вагоноремонт-
них підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коковіхіна Олександра 
Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1351 А] УДК 656.078.8:629.484 
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5320. Лапін В. П. Діяльність І. С. Бліоха (1836—1901) в контексті розвитку 
вітчизняного залізничного транспорту (друга половина ХІХ — початок ХХ століть) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і 
техніки" / Лапін Володимир Павлович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-
технол. ун-т трансп. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-2583 А] УДК 929Бліох+656(477)(092) 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

5321. Касатонова І. А. Оцінка бізнес-портфеля підприємства автомобільного 
транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Касатонова Інна Анатоліївна ; Нац. транспорт. ун-т, [Харків. 
нац. автомоб.-дор. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-2456 А] УДК 656.153:656.13 

5322. Федорова В. О. Системне доопрацювання стратегії автотранспортного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федорова Вікторія Олександрівна ; Укр. держ. 
акад. залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1463 А] УДК 656.13.078 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь доктора 

5323. Панченко С. В. Моделі і методи адаптивного керування параметрами 
руху засобів рейкового транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Панченко 
Сергій Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаря-
на, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Дніпропетровськ, 2010. — 39 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 33—36 (37 назв). — 100 пр. — [2010-2192 А] УДК 656.225.052 

На ступінь кандидата 

5324. Зіненко О. Л. Підвищення ефективності використання локомотивного 
парку шляхом вдосконалення управління експлуатаційною роботою : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Зіненко Ольга Леонідівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-1346 А] УДК 656.212.5 

5325. Косовець Ю. В. Дорадчі з'їзди інженерів служби колії в історії науки і 
техніки України (остання чверть ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Косовець 
Юлія Василівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. 
— К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-1864 А] УДК 656.2(477)"18/19" 

5326. Котик В. В. Реформування та реструктуризація структури управління 
залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котик Віталій Вікторович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-2535 А] УДК 656.2.072 
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5327. Чорний В. В. Організаційно-економічні засади ефективної тарифної по-
літики залізниць на ринку міжнародних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чорний Віктор 
Васильович ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 
2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-2236 А] 

 УДК 656.23.073 
5328. Шишкіна О. В. Вплив залізнично-автомобільних перевезень на ефектив-

ність формування містоутворюючих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Шишкіна 
Олена Вікторівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2119 А]
 УДК 656.2+656.13].07 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

5329. Тихонов І. В. Методика підвищення ефективності навігаційного обслу-
говування безпеки судноплавства в умовах підвищеного ризику плавання на внутрішніх 
водних шляхах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Тихонов Ілля Валентинович ; Держ. п-во "Центр. 
НДІ навігації і упр.". — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). 
— 120 пр. — [2010-2034 А] УДК 656.61.052 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

5330. Жук В. М. Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі еко-
номіки: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Жук Валерій Миколайо-
вич ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (58 назв). — 100 пр. — [2010-1900 А] 

 УДК 657.6:631 
5331. Лишиленко О. В. Обліково-аналітичне забезпечення доходів і витрат в 

діяльності сільськогосподарських підприємств : (методологія, методика, практика) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Лишиленко Олександр Васильович ; Держ. акад. статистики, обліку 
та аудиту Держкомстату України, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. 
акад. аграр. наук України]. — К., 2010. — 38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 
100 пр. — [2010-1914 А] УДК 657:631 

5332. Шигун М. М. Розвиток теорії та методології моделювання системи бух-
галтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шигун Марія Михайлівна ; Держ. акад. статис-
тики, обліку та аудиту Держкомстату України, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (62 назви). — 100 пр. — [2010-1955 А]
 УДК 657.1 

На ступінь кандидата 

5333. Бабій Л. І. Методика та організація обліку і аудиту операцій з експорту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
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аналіз і аудит" / Бабій Леся Іванівна ; 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. — [2010-1681 А] УДК 657:339.56 

5334. Бойко Н. М. Аудит реальних інвестицій торговельних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз і аудит" / Бойко Надія Михайлівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1486 А] 

 УДК 657.6:334.784 
5335. Бочуля Т. В. Облік дивідендів в акціонерних товариствах: теорія, орга-

нізація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бочуля Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — К., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2010-1333 А] УДК 657.4:334.722.8 

5336. Здреник В. С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними 
фінансовими інструментами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Здреник Василь Степанович ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-1857 А] УДК 657.4:336.764.2 

5337. Королюк Н. М. Облік і контроль у системі управління людським ка-
піталом підприємства: методика та організація : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Королюк Наталя 
Михайлівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1587 А]
 УДК 657.421.3 

5338. Кравченко Т. В. Аналіз соціально-економічної ефективності формуван-
ня та використання оборотного капіталу в управлінні підприємством : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Кравченко Тетяна Вікторівна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т 
ім. Петра Могили]. — Житомир, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-1911 А] УДК 657.422:005.52 

5339. Лобода Н. О. Методика та організація обліку і аналізу лізингових опера-
цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Лобода Наталія Олександрівна ; Держ. акад. статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату України, [Львів. комерц. акад.]. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2616 А]
 УДК 657:339.187.6 

5340. Музиченко А. О. Аналітичне забезпечення управління фінансовими ре-
сурсами сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Музиченко Андрій 
Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 110 пр. — [2010-1750 А] 

 УДК 657.6:631.16 
5341. Поливана Л. А. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств 

роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Поливана Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2010-1380 А] УДК 657.6:658.86/.87 
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5342. Скакун Л. С. Бухгалтерський облік в умовах аутсорсингу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / 
Скакун Людмила Степанівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2010-2210 А] УДК 657.1 

5343. Сурженко Л. О. Управлінський облік в реалізації бізнес-стратегій під-
приємств швейної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Сурженко Людмила Олексіївна ; 
Одес. держ. екон. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Одеса, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1455 А] 

 УДК 657.6:687 
5344. Тимрієнко І. Ю. Облік і аналіз витрат на якість продукції : організація і 

методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Тимрієнко Ірина Юріївна ; Держ. акад. статистики, обліку 
та аудиту Держкомстату України, [Житомир. держ. технолог. ун-т]. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-2222 А] 

 УДК 657.471.11 
5345. Труфіна Ж. С. Облік і контроль формування фінансових результатів 

операційної діяльності підприємств: теорія, методика, організація : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / 
Труфіна Жанна Степанівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату 
України, [Львів. комерц. акад.]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2010-2035 А] УДК 657.4 

5346. Чабанюк О. М. Облік і контроль витрат та калькулювання собівартості 
послуг у санаторно-курортних установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Чабанюк Одарка 
Михайлівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 
[Львів. комерц. акад.]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(27 назв). — 100 пр. — [2010-1626 А] УДК 657.4:338.48 

5347. Шевчук Л. П. Аналіз і контроль формування та використання коштів на 
оплату праці на підприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Шевчук Люд-
мила Петрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1631 А] УДК 657.4:331.2 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  
Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

5348. Богомолова Н. І. Організаційно-економічні умови та принципи приско-
рення залізничних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Богомолова Надія Іванівна ; М-во 
трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2010. — 36 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). — 100 пр. — [2010-2281 А] УДК 658:656.2 

5349. Захаренко В. О. Удосконалення методології експертизи пористих харчо-
вих продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.18.15 "Товарознавство" / Захаренко Віталій Олександрович ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Х., 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(56 назв). — 100 пр. — [2010-2410 А] УДК 658.62:005.52]:664 
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На ступінь кандидата 

5350. Аніщенко Г. Ю. Розвиток ефективного та конкурентоспроможного са-
дівництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аніщенко 
Галина Юріївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — Мико-
лаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-1401 А] 

 УДК 658.821:634 
5351. Антонюк А. А. Методи управління маркетинговою діяльністю промис-

лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Антонюк Андрій Анатолійович ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 
— 150 пр. — [2010-2248 А] УДК 658.8:334.716 

5352. Апарова О. В. Забезпечення економічної ефективності сталого розвитку 
авіатранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Апарова Оксана Володимирівна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-2250 А] УДК 658.15:656.7 

5353. Артюх Т. О. Маркетингове забезпечення діяльності сільськогосподар-
ських підприємств — виробників овочевої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Артюх Тетяна 
Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 120 пр. 
— [2010-2253 А] УДК 658.8:635.07 

5354. Башук Т. О. Науково-методичні основи оптимізації використання збуто-
вого потенціалу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Башук Тетяна Олександрів-
на ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-2044 А] УДК 658.82 

5355. Бондаренко В. М. Моніторинг і діагностика життєздатності підприємства : 
(за матеріалами акціонер. тов. Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бондаренко 
Вікторія Михайлівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2286 А] 

 УДК 658.114.3(477.87) 
5356. Васьковська Я. В. Реструктуризація потенціалу діяльності підприємств 

машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Васьковська Ярослава Володимирівна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (26 назв). — 
120 пр. — [2010-2309 А] УДК 658:621 

5357. Величко Н. М. Аналітичне забезпечення стратегічного управління інно-
ваційною діяльністю машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Величко 
Наталія Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-2311 А] 

 УДК 658.589:621 
5358. Волощук О. Г. Економічна ефективність виробництва продукції під-

приємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волощук Олег 
Георгійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — [2010-2319 А] УДК 658:665.3 
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5359. Геліч Н. В. Розвиток системи управління якістю продукції машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Геліч Наталія Вадимівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2087 А] УДК 658.56:621 

5360. Дражниця С. А. Економіко-організаційне забезпечення діяльності мереж 
крупноформатних підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дражниця Сергій 
Анатолійович ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1501 А] УДК 658.6 

5361. Дуляба Н. І. Економічний механізм функціонування торговельного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дуляба Наталія Іванівна ; Укоопспілка, Львів. 
комерц. акад. — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1657 А] УДК 658.14/.17 

5362. Жежель Ю. В. Управління формуванням грошових потоків підприємств 
виноробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жежель Юлія Віталіївна ; Нац. ун-т біоресурсів 
і природокористування України. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—
19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1971 А] УДК 658.15:663.2 

5363. Журило В. В. Формування споживчої поведінки на українському ринку 
високотехнологічних товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Журило Вікторія Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2398 А] УДК 658.62:339.13 

5364. Запухляк І. Б. Економічний механізм енергозбереження газотранспорт-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Запухляк Іванна Богданівна ; Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Івано-Франківськ, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1505 А]
 УДК 658.26:621.643 

5365. Зеніна І. Б. Управління маркетинговою діяльністю підприємств мета-
лургійної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зеніна Ірина Борисівна ; Приазов. держ. 
техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-2016 А] УДК 658.8:669.013 

5366. Ільчук О. О. Стратегічне управління економічним потенціалом торго-
вельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ільчук Олена Олександрівна ; Укооп-
спілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1507 А] УДК 658.5:334.784 

5367. Катерна О. К. Управління потоковими процесами в аеропортах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Катерна Ольга Костянтинівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-2458 А] УДК 658:656.71.06 

5368. Кібенко В. О. Економічне обґрунтування доцільності інвестицій в ін-
тенсифікацію свинарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кібенко Володимир Олександрович ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-2471 А] УДК 658.152:636.4.08 

5369. Колесніков А. П. Організаційно-економічні засади розроблення системи 
підготовки виробництва нової продукції на підприємствах машинобудування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Колесніков Андрій Павлович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 
[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1512 А] УДК 658.512.4:621 

5370. Кошельок Г. В. Внутрішні фактори та резерви росту інвестиційної 
привабливості промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кошельок Галина 
Володимирівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-2541 А] УДК 658.152 

5371. Ладиченко К. І. Маркетинг відносин в управлінні підприємствами го-
тельного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ладиченко Катерина Іллівна ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. 
— [2010-1427 А] УДК 658.8:640.41 

5372. Лобастов І. В. Удосконалення нормування механізованих процесів в 
рослинництві сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Лобастов Іван 
Ванадійович ; М-во аграр. політики України, Укр. НДІ продуктивності агропром. 
комплексу. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (36 назв). — 100 пр. 
— [2010-2615 А] УДК 658.53:633/635 

5373. Ма Пін. Стратегічне планування на підприємствах зварювального ви-
робництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ма Пін ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-2631 А] УДК 658:621.791.05 

5374. Мазуркевич І. О. Управління відтворенням основних засобів на під-
приємствах вантажного автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мазуркевич 
Ірина Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (20 назв). — 120 пр. — [2010-2635 А] УДК 658:656.13 

5375. Максименко І. О. Формування стратегії управління економічним роз-
витком підприємства : (на прикл. п-в легкої пром-сті) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Макси-
менко Інна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій і дизайну. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-2642 А] 

 УДК 658.5:67/68 
5376. Мартинов А. А. Аналітичний інструментарій управління затратами на 

інноваційну діяльність промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мартинов 
Андрій Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. 
— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2655 А] 

 УДК 658.589 
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5377. Мельник О. Г. Механізм фінансування інноваційного розвитку машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельник Олександр Григорович ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 130 пр. — 
[2010-2686 А] УДК 658.14:621 

5378. Мельничук Л. Ю. Нематеріальні активи в забезпеченні результативності 
діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельничук Любов Юріївна ; Одес. держ. 
екон. ун-т. — Одеса, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-1704 А] УДК 658.15 

5379. Ракша Н. В. Організаційно-економічний механізм підвищення конку-
рентоспроможності малих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ракша Наталія 
Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Луц. нац. техн. 
ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 
— [2010-1880 А] УДК 658.821 

5380. Рибалко Н. О. Управління фінансовими ресурсами підприємств сана-
торно-курортного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рибалко Наталія Олексіївна ; 
Європ. ун-т. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 
120 пр. — [2010-1753 А] УДК 658.15:615.838 

5381. Симак А. В. Інвестиційна політика машинобудівного підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Симак Анастасія Валеріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2010. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2110 А]
 УДК 658.152:621 

5382. Соловйова О. Є. Формування диференційованої системи винагороди ди-
ректорів виконавчого органу будівельних акціонерних товариств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Соловйова Ольга Євгенівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1991 А]
 УДК 658.14:69 

5383. Тичина О. Л. Управління збутовою діяльністю підприємств з виробниц-
тва курячих яєць і м'яса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тичина Ольга Львівна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 120 пр. — [2010-2074 А] УДК 658.8:637.4/.5 

5384. Троян М. Ю. Науково-методичні основи управління просуванням на 
ринку промислових інноваційних продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Троян Марія Юріївна ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр. : с. 16—19 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-2115 А] УДК 658.82 

5385. Циганенко Г. В. Механізм корпоративного управління в акціонерних то-
вариствах з переробки сільгосппродукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Циганенко Ганна 
Володимирівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 
Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — 
[2010-1951 А] УДК 658.114:664 
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659 Реклама. Інформаційна діяльність.  
Зв'язки з громадськістю. Паблік-рилейшнз 

На ступінь кандидата 

5386. Капінус Л. В. Реклама як чинник управління поведінкою споживачів : 
(на матеріалах п-в з вир-ва безалкогол. напоїв) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Капінус Лариса 
Василівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2447 А] УДК 659.1:663.8 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

66.0 Хімічна технологія загалом 

На ступінь доктора 

5387. Вітенько Т. М. Механізм та кінетичні закономірності інтенсифікуючої 
дії гідродинамічної кавітації у хіміко-технологічних процесах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. техно-
логії" / Вітенько Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. 
техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 
(62 назви). — 120 пр. — [2010-2315 А] УДК 66.02 

На ступінь кандидата 

5388. Косигіна І. М. Регенерація іонітів у псевдозрідженому шарі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочи-
щення" / Косигіна Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води 
ім. А. В. Думанського. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2527 А] УДК 66.096.5:544.726 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

5389. Карп'як Н. М. Одержання димерів α-алкілакролеїнів та їх похідних : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Техно-
логія продуктів органіч. синтезу" / Карп'як Наталія Миронівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(23 назви). — 100 пр. — [2010-2052 А] УДК 661.77.095.25 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

5390. Бєляєва Т. Г. Розробка та створення грунтового сезонного акумулятора 
теплоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 
теплофізика і пром. теплоенергетика" / Бєляєва Тетяна Геннадіївна ; НАН України, 
Ін-т техн. теплофізики. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 
120 пр. — [2010-2271 А] УДК 662.995 

5391. Воробйова Л. О. Ефективна утилізація теплоти димових газів промисло-
вих печей у регенераторі із трубною насадкою : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / 
Воробйова Лілія Олександрівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2007 А] 

 УДК 662.613.12.045 
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5392. Камел Юссеф. Вогнева утилізація відходів виробництва біодизеля в 
складі композиційних палив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Камел Юссеф ; 
НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2443 А] УДК 662.6 

5393. Клешня Г. Г. Модифікація властивостей електродних в'яжучих пеків на 
основі кам'яновугільних смол низького ступеня піролізованості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і 
палив.-мастил. матеріалів" / Клешня Григорій Григорович ; М-во пром. політики 
України, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1420 А] УДК 662.749.38/.39 

5394. Корінчук Д. М. Розробка композиційного палива на основі торфу і 
рослинної біомаси для використання в теплоенергетичних установках : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і 
пром. теплоенергетика" / Корінчук Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-2521 А] УДК 662.641:662.631 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь кандидата 

5395. Мисюра Т. Г. Математичне моделювання гідродинаміки двофазового 
потоку в умовах безперервного віброекстрагування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. та 
фармац. вир-в" / Мисюра Тарас Григорович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (30 назв). — 130 пр. — [2010-2697 А] 

 УДК 664.061.084 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

5396. Бондар М. В. Удосконалення способу антисептування сусла в технології 
етилового спирту із крохмалевмісної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів 
бродіння" / Бондар Микола Васильович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 120 пр. — [2010-1685 А] 

 УДК 663. 2 
5397. Гулієв Ш. Р. Розробка технології та обладнання для інактивації мікро-

флори виноматеріалів шляхом мікрохвильової дії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин і про-
дуктів бродіння" / Гулієв Шота Рубенович ; Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — 
Ялта, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 150 пр. — [2010-2362 А]
 УДК 663.255.3 

664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь кандидата 

5398. Родак О. Я. Споживні властивості спредів підвищеної біологічної цінності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.15 "Товаро-
знавство" / Родак Олександра Ярославівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Львів. комерц. 
акад. Укоопспілки]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). 
— 100 пр. — [2010-1937 А] УДК 664.36 
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664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

5399. Давидович О. Я. Формування споживних властивостей печива цукрово-
го з природними антиоксидантними добавками : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.15 "Товарознавство" / Давидович Оксана 
Ярославівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — К., 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — 100 пр. — [2010-1965 А]
 УДК 664.68.016 

5400. Марцин Т. О. Технологія бісквітних і пісочних виробів функціонального 
призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Марцин Тетяна Олександрівна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-2657 А] УДК 664.68 

5401. Суха Н. А. Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених 
каротиновмісними овочевими порошками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготов-
лення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Суха Наталія Анатоліївна ; Нац. 
ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 120 пр. — [2010-1716 А] УДК 664.665 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

5402. Маяк В. І. Наукове обґрунтування процесів та удосконалення обладнан-
ня виробництва концентрованих продуктів з плодоовочевої сировини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., 
мікробіол. і фармац. вир-в" / Маяк Віталій Іванович ; Харків. держ. ун-т харчування 
та торгівлі. — Х., 2010. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (52 назви). — 100 пр. — 
[2010-2677 А] УДК 664.8:658.562.5 

На ступінь кандидата 

5403. Головко Т. М. Формування якості паштетів з використанням напівфаб-
рикату кісткового харчового та еламіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Головко Тетяна Миколаївна ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-2332 А] УДК 664.934.012 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  
з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

5404. Кудрявцева-Вальдес С. В. Особливості впливу полімерів і поверхне-
во-активних добавок на адгезійні властивості бітумів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Кудрявце-
ва-Вальдес Світлана Вікторівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. 
нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2563 А] УДК 665.775.038.5:544.777 
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666 Скляна і керамічна промисловість.  
Промисловість в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

5405. Кузнецова М. Я. Склокерамічні титаносилікатні покриття для реге-
нерації емальованих стальних поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Куз-
нецова Марта Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2565 А] 

 УДК 666.293.522 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь доктора 

5406. Логвінков С. М. Тугоплавкі поліфункціональні матеріали на основі 
композицій системи (CaO, ZrO2)-МgO-Al2O3-SiO2 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 
Логвінков Сергій Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. 
— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (57 назв). — 100 пр. — [2010-1915 А] 

 УДК 666.76:666.9.015 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

5407. Новицький Ю. Л. Низькоенергоємні цементи, модифіковані комплекс-
ними поліфункціональними добавками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Новицький 
Юрій Леонідович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1533 А] УДК 666.943 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь кандидата 

5408. Вахула О. М. Керамічні кордієритвмісні покриття для захисту вогне-
тривких матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Вахула Орест Миронович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-1490 А] УДК 667.637.4:666.3-135 

669 Металургія. Метали та сплави 

На ступінь кандидата 

5409. Щепкіна Н. М. Стратегія інноваційного розвитку підприємств металур-
гійної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Щепкіна Наталія Миколаївна ; Приазов. 
держ. техн. ун-т, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2120 А] 

 УДК 001.895:669 
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669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  
Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

5410. Колбін М. О. Раціональні режими металізації залізорудних окатишів при 
газовому відновленні в умовах шару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. металів та спец. сплавів" / 
Колбін Микола Олексійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-2163 А] УДК 669.094.1 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

5411. Сафонов В. М. Розвиток теорії та технології ковшової обробки в стале-
ливарному модулі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.16.02 "Металургія чор. та кольор. металів та спец. сплавів" / Сафонов Володимир 
Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 
35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (30 назв). — 100 пр. — [2010-1755 А] 

 УДК 669.18.013.25 

На ступінь кандидата 

5412. Карлікова Я. П. Поліпшення структури і механічних властивостей тов-
столистового прокату з безперервнолитої сталі комплексним мікролегуванням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. 
та терміч. оброб. металів" / Карлікова Яна Петрівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Ін-т 
пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича НАН України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2010-1659 А]
 УДК 669.141 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла.  
Легка промисловість загалом 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  
Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

5413. Баран Н. М. Технологічні особливості формування селективно-проник-
них плівок на основі сумішей поліамід-полівінілпіролідол : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. 
матеріалів" / Баран Наталія Миронівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-2043 А] УДК 678:544.023 

5414. Гончар О. М. Композити на основі іономерних поліуретанів і шаруватих 
силікатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія 
високомолекуляр. сполук" / Гончар Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т хімії 
високомолекуляр. сполук. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-2338 А] УДК 678.744.32:678.686 
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681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна техніка. Ваги 

На ступінь кандидата 

5415. Бикова Т. В. Метод підвищення точності вимірювальних перетворю-
вачів тензодавачів в динамічних режимах роботи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електрич. і 
магніт. величин" / Бикова Тетяна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-1485 А] 

 УДК 681.2.088 
5416. Григоренко І. В. Розвиток тестових методів підвищення точності елек-

тричних компенсаційних вимірювальних перетворювачів у динамічних режимах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.05 "Прилади та 
методи вимірювання електрич. та магніт. величин" / Григоренко Ігор Володимиро-
вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-1339 А] УДК 681.2.08:53.088 

5417. Чуніхіна Т. В. Тесто-калібрувальні методи підвищення точності елек-
тричних вимірювальних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електрич. і 
магніт. величин" / Чуніхіна Тетяна Віталіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 
100 пр. — [2010-1835 А] УДК 681.2.08 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і регулювання. 
Високі технології. Смарт-технології. 

На ступінь доктора 

5418. Купін А. І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологіч-
ного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація про-
цесів керування" / Купін Андрій Іванович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг 
(Дніпропетров. обл.), 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (46 назв). — 
100 пр. — [2010-2098 А] УДК 681.51:622.7 

На ступінь кандидата 

5419. Жуков О. О. Ідентифікація складних систем різної природи в умовах 
невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Жуков Олексій Олегович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1690 А] УДК 681.513.2 

5420. Іванова Г. О. Система автоматичного керування режимами охолодження 
металу машини безперервного лиття заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Іванова 
Ганна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Ін-т приклад. 
математики і механіки НАН України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-1347 А] УДК 681.5:621.74.04 

5421. Рахуба В. О. Оптимізація управління формуванням гранулометричних 
характеристик агломераційної шихти при підготовці до спікання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 
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керування" / Рахуба Вікторія Олегівна ; М-во пром. політики України, Держ. наук.-
виробн. корпорація "Київ. ін-т автоматики", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — К., 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2010-2200 А]
 УДК 681.5:622.788 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

5422. Луай Х. А. Афана. Аналізатор інфрачервоного поглинання в засобах 
неінвазивного контролю глюкози крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Луай Х. А. Афана ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2620 А] УДК 681.784.8 

5423. Ляпандра А. С. Підвищення швидкодії біомедичних приладів та 
достовірності визначення параметрів біопроб із використанням пероксидоініційо-
ваної хемілюмінесценції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Ляпандра Андрій Степанович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-2629 А] УДК 681.785.45 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

5424. Камєнєв О. С. Підвищення технологічності перепланувань із влашту-
ванням прорізів у стінах та перегородках промислових та цивільних будівель : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та 
орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Камєнєв Олександр Семенович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-1349 А] УДК 69.059.7 

5425. Касьян О. І. Підвищення безпеки аварійно-відновлювальних робіт з 
ліквідації наслідків обвалення будівельних конструкцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Касьян Олександр 
Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-1777 А] УДК 69.05:658.56 

5426. Скакун В. А. Новітні організаційно-технологічні моделі підготовки 
будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Скакун Володимир Анатолійо-
вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-1613 А] УДК 69.03 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 

5427. Акімов С. Ф. Технологія заміни перекриттів при реконструкції житлових 
будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Тех-
нологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Акімов Сейран Февзійович ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-1481 А] УДК 692.5.059.7:728 
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696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

5428. Миронюк Х. В. Підвищення ефективності повітророзподілу взаємодією 
зустрічних неспіввісних струмин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Миронюк 
Христина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка"]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-1748 А] УДК 697.9 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.  
ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь кандидата 

5429. Сторчай О. В. Становлення й розвиток мистецької освіти у Київському 
університеті (1834—1924) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Сторчай Оксана Вікторівна ; НАН 
України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-2216 А] 

 УДК 7.071.5:378.4(477-25)"1834/1924" 
5430. Ходак І. О. Наукова діяльність Данила Щербаковського в контексті 

історії українського мистецтвознавства першої третини XX століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мис-
тецтво" / Ходак Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-2232 А] УДК 7.072.2(477)"19" 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

5431. Божинський Н. І. Національні традиції у формотворенні предметно-
просторового середовища народного житла : (на прикл. Сх. України) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація 
пам'яток архіт." / Божинський Назар Іванович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1647 А]
 УДК 72.01(477) 

5432. Пугачова М. А. Колористичні принципи рішення інтер'єрів православ-
них храмів : (на прикл. храмів України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Пугачова 
Марина Анатоліївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1712 А] УДК 726.5.012.8(477) 

5433. Шарбель А. Е. Громадські простори а архітектурі сучасного Лівану : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., 
реставрація пам'яток архіт." / Шарбель Антуан Еліас ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та архіт. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-1722 А]
 УДК 72.01(569.3) 

5434. Шахін Н. Н. Пластична мова сучасної арабської архітектури країн 
Перської Затоки (1970—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Шахін Набіль 
Наваф ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1708 А] УДК 72.01(53) 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

5435. Козак О. І. Феномен конфлікту в симфонічній драматургії: мистецько-
культурологічні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Козак Олександра Іванівна ; Харків. 
держ. акад. культури. — Х., 2010. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—34 (31 назва). — 100 пр. — [2010-1862 А] УДК 78.082.1 

На ступінь кандидата 

5436. Глібовицький І. С. Музичне життя Буковини ХІХ — початку ХХ століт-
тя як прояв полікультурного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Глібовицький 
Ігор Софронович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Івано-Франківськ, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1496 А] 

 УДК 78.036(477.85) 
5437. Казарінова О. В. Опера малої форми в австро-німецькій музиці першої 

третини ХХ століття : (на матеріалі ранніх опер. триптихів П. Хіндеміта і Е. Крене-
ка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Казарінова Олена Вячеславівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2010-1904 А]
 УДК 782(436+430.2)"19" 

5438. Поплавська-Мельниченко Ю. В. Взаємодія вербального і музичного 
компоненту в комунікативних процесах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Поплавська-Мельниченко 
Юлія Вікторівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 17 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 120 пр. — [2010-2197 А] 

 УДК 78.01 
5439. Сітенко Т. В. Концертна діяльність польських піаністів у Києві (кінець 

ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сітенко Тетяна Володимирівна ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-1944 А] УДК 786.2(477.41-25)(=162.1) 

5440. Слюсар Т. М. Львівська камерно-інструментальна соната в історико-
стильовій парадигмі розвитку жанру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Слюсар Тетяна Михайлівна ; 
Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 120 пр. — [2010-2212 А] УДК 785.7.082.2 

5441. Снитіна В. О. Церковна музика в культурі України другої половини 
ХVІІ—ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Снитіна Вікторія Олександрівна ; М-во 
культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — К., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1946 А] УДК 783(477)"16/17" 

5442. Шевченко О. Г. Українська популярна музика: витоки та проблематика 
(1920—1990 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
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[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Шевченко Олена Григорівна ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-1954 А] УДК 78.08(477)"1920/1990" 

5443. Шутко Ю. І. Флейтове мистецтво ХХ століття в контексті української 
культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шутко Юрій Іванович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-
сенка, [Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв М-ва культури і туризму Ук-
раїни]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2010-1637 А]
 УДК 788.5(477)"19" 

79 Видовищні види мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

5444. Савченко-Шагінян Т. Л. "Жіноча" кінорежисура в гендерному аспекті 
культуротворчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Савченко-Шагінян Тетяна Леонідівна ; 
Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). 
— 100 пр. — [2010-1824 А] УДК 791.44.071.1-055.2 

793 Громадський відпочинок і розваги. Танці. Хореографія 

На ступінь кандидата 

5445. Кокуленко Б. Г. Фольклорні традиції в народно-сценічному танцюваль-
ному мистецтві Кіровоградщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кокуленко Борис 
Григорович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2504 А] УДК 793.31 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

5446. Боярчук О. М. Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил 
України в системі професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Боярчук Олександр Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури, [Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту]. — Львів, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2291 А]
 УДК 796.011.3:355/359].08-055.2 

5447. Горшова І. В. Вплив фізичних навантажень різного спрямування на 
адаптацію підлітків до несприятливої метеоситуації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Горшова Ірина Василівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2348 А] 

 УДК 796.15-053.6 
5448. Дяченко А. А. Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного 

віку з послабленим зором засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
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фіз. виховання різних груп населення" / Дяченко Анна Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-2145 А] УДК 796.011.1:617.75]-085-053.2 

5449. Коломієць Н. А. Інтегральна підготовка у спортивному орієнтуванні на 
основі індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Коломієць Надія Анатоліївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — 
Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-2508 А] УДК 796.562.015.44 

5450. Кугаєвський С. О. Удосконалення тренувального процесу шорт-треко-
виків високої кваліфікації у макроциклах підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Кугаєвський Сергій Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — 
Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-1360 А] УДК 796.914.015.28 

5451. Матвієнко І. С. Педагогічні технології відбору дітей на етапі початкової 
підготовки у веслуванні на байдарках і каное : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 
Матвієнко Ірина Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2666 А]
 УДК 797.122.015-053.2 

5452. Помещикова І. П. Зміни рухової підготовленості та просторової орієн-
тації учнів із фізичними вадами під впливом вправ та ігор з м'ячем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Помещикова Ірина Петрівна ; 
Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. 
— 100 пр. — [2010-1381 А] УДК 796.31/.32.011.1-056.26 

5453. Романенко В. В. Модельні характеристики технічної і фізичної підготов-
леності таеквондистів на етапі початкової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Романенко Вячеслав Валерійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 
2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1443 А] 

 УДК 796.837.015 
5454. Совенко С. П. Побудова тренувального процесу легкоатлетів-стрибунів 

протягом року на етапі збереження вищої спортивної майстерності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 
і проф. спорт" / Совенко Сергій Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-2213 А] УДК 796.431.071.015.1 

5455. Спичак Н. П. Реалізація функціональних можливостей кваліфікованих 
веслувальників-байдарочників на різних змагальних дистанціях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Спичак Наталія Петрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 
— К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2010-
2072 А] УДК 797.122.2.072.2 
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8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

5456. Заза Ю. Я. Регістрові характеристики ситуації початку комунікативного 
контакту : (на матеріалі укр., чес. й араб. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Заза Юлія Ярославівна ; 
Донец. нац. ун-т, Філол. ф-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2010. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1344 А] УДК 81'276.12 

5457. Кикоть В. М. Декодування та відтворення підтексту як складника 
поетичного макрообразу : (на матеріалі поезії Р. Фроста та її пер.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Ки-
коть Валерій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2467 А] 

 УДК 81'25:821.111(73)-1.09(092) 
5458. Клець О. О. Проблема мовних союзів: лінгвоісторіографічний аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. 
мовознав." / Клець Ольга Олексіївна ; Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1584 А]
 УДК 81'286 

5459. Корнєва Н. А. Рецензія в сучасному науковому дискурсі: семантико-
композиційний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Корнєва Наталя 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Миколаїв. держ. 
ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-1516 А] УДК 81'42 

5460. Мороз А. А. Концепт блазень у російській, англійській і французькій 
культурно-мовних традиціях : (на матеріалі романів Ф. М. Достоєвського "Брати Ка-
рамазови", Д. Голсуорсі "Сага про Форсайтів" і О. Дюма "Графиня де Монсоро") : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
Мороз Андрій Анатолійович ; Донец. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва]. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-1530 А]
 УДК 81'44=161.1=111=133.1 

5461. Тищенко-Монастирська О. О. Порівняння в тексті фольклору : (на 
матеріалі укр., рос., кримськотатар. і татар. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Тищенко-Монастирська 
Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т мовознав. ім. О. О. По-
тебні НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. 
— [2010-1950 А] УДК 81-115 

811 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

5462. Гридасова О. І. Особливості актуалізації стереотипних ролей в англо-
мовному сімейному конфліктному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гридасова Олена Ігорівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-1498 А] УДК 811.111'42 

5463. Карабан А. В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів 
якісної ознаки в англійській мові ІХ—ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Карабан Анна В'ячеславівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-2449 А] УДК 811.111"08/18" 

5464. Лимаренко О. А. Контрадикторні відношення у складному реченні су-
часної англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лимаренко Олена Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-2602 А] УДК 811.111'367.335.3 

5465. Мележик К. О. Соціолінгвістична варіативність дискурсу англійського 
"реального" телебачення : (на матеріалі реаліті шоу "Великий Брат") : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Меле-
жик Карина Олексіївна ; Донец. нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. 
— Донецьк, 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 120 пр. — [2010-1433 А]
 УДК 811.111'27'42:621.397 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

5466. Іваненко С. М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістич-
ному аспекті : (на матеріалі нім. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Іваненко Світлана Мар'янівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 
34 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (51 назва). — 100 пр. — [2010-1812 А] УДК 811.112.2'42 

На ступінь кандидата 

5467. Бабич О. М. Мовленнєві акти з порушенням умови щирості у сучасному 
німецькомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бабич Олена Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-1328 А] УДК 811.112.2'42 

5468. Ліпська Є. Л. Перформативні висловлення в сучасній німецькій мові: 
семантичний і когнітивно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ліпська Євгенія Леоні-
дівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Чернівці, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-2612 А] 

 УДК 811.112.2'37 
5469. Макеєв К. С. Жанрові особливості українського перекладу німецьких 

фармацевтичних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Макеєв Костянтин Сергійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. 
— [2010-2640 А] УДК 811.112.2'25=161.2 

5470. Михайлишин У. І. Відображення космогонічної картини світу у фразео-
логічних одиницях німецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Михайлишин Уляна Іванівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1370 А] УДК 811.112.2'373.7 

5471. Наумук О. В. Когнітивні та прагматичні характеристики порад у сучас-
ній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Наумук Ольга Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 120 пр. — [2010-1372 А] УДК 811.112.2'37'42 

5472. Рись Л. Ф. Когнітивно-комунікативні особливості іменних композитів у 
німецькомовному медіа-дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Рись Лариса Федорівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-1935 А] УДК 811.112.2'37'42 

811.131.1 Італійська мова 

На ступінь кандидата 

5473. Крижановська М. В. Мовленнєві чинники формування дискурсивного 
простору телевізійного ток-шоу : (на матеріалі сучас. італ. мови) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Крижа-
новська Марія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2557 А] УДК 811.131.1:7.097 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

5474. Вигнанська І. М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних 
одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Вигнанська 
Ірина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2314 А]
 УДК 811.133.1'373.7 

5475. Кірковська І. С. Категорія рестрикції у сучасній французькій мові: се-
мантико-структурний і комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Кірковська Інга 
Станіславівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2475 А] УДК 811.133.1'367 

5476. Коккіна Л. Р. Засоби вираження семантичної категорії пасивності в 
оригіналі та перекладі : (на матеріалі укр. перекладів фр. худож. текстів) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавст-
во" / Коккіна Ліліта Рейнісівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-2503 А] УДК 811.133.1'253=161.2 

5477. Липська І. І. Методика формування франкомовної лексичної компетен-
ції продуктивного усного мовлення у студентів мовних спеціальностей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика 
навчання: роман. мови" / Липська Інна Іванівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Ізмаїл. держ. 
гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-2603 А] УДК 811.133.1 
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811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

5478. Габідулліна А. Р. Навчально-педагогічний дискурс: категоріальна струк-
тура та жанрова своєрідність : (на прикл. шк. предмета "рос. мова") : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Габідулліна 
Алла Рашатівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України, [Донец. нац. ун-т]. 
— К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2320 А] 

 УДК 811.161.1'42 

На ступінь кандидата 

5479. Апоненко І. М. Еволюція власного імені в жанрі російської казки (від 
народної до літературної) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Апоненко Інна Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-2251 А] УДК 811.161.1'373.23 

5480. Василенко Н. В. Комунікативна стратегія заохочення в російському 
мовному спілкуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Василенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-1728 А] УДК 811.161.1'373 

5481. Євраєва С. В. Релігійні концепти як відображення російської наївної та 
індивідуальної картин світу : (на матеріалі рос. прислів'їв та поезії О. Блока) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Євраєва 
Світлана Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-
ровськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1687А] 

 УДК 811.161.1'371 
5482. Побережна О. Ю. Гендерна своєрідність мовленнєвої діяльності росій-

ської мовної особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Побережна Ольга Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропетровськ, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-1672 А] УДК 811.161.1'27 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 

5483. Бабич Т. В. Семантичні перетворення слів у поетичному тексті : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бабич 
Тетяна Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2254 А] УДК 811.161.2'373.612 

5484. Білоусова О. І. Граматична специфіка мови українського законодавства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Білоусова Ольга Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1645 А]
 УДК 811.161.2'36 

5485. Богуцький В. М. Мовні моделі простору як культурно-національний фе-
номен : (на матеріалі укр., англ. та ісп. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Богуцький Вадим Миколайо-
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вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2131 А] 

 УДК 811.161.2+811.111+811.134.2]'373.2 
5486. Грабовий П. М. Когнітивні параметри українського молодіжного слен-

гу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Грабовий Петро Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
філології, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 10—15 (48 назв). — 100 пр. — [2010-2139 А] УДК 811.161.2'276.3-055.6 

5487. Донець М. М. Внутрішня конотативна антонімія мовних одиниць у 
дискурсі сучасної української преси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Донець Марія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-1581 А] УДК 811.161.2'373.422 

5488. Жвава О. А. Лексика родинних обрядів подільсько-буковинсько-над-
дністрянського суміжжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Жвава Ольга Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Ін-т укр. мови НАН України]. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-1503 А] УДК 811.161.2'28 

5489. Жовта Н. М. Власна назва в українській художній прозі про Київську 
Русь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Жовта Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
філології, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2147 А] УДК 811.161.2'38 

5490. Здіховська Т. В. Фразеологія української прози першої половини ХХ сто-
ліття : (на матеріалі творів У. Самчука та Б. Лепкого) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Здіховська Тетяна 
Вікторівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-2415 А] 

 УДК 811.161.2'373.7:821.161.2-3.09'06(092) 
5491. Іваненко І. М. Українська логопедична термінологія: структура, семан-

тика, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Іваненко Ірина Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — Сімферополь, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2423 А] 

 УДК 811.161.2'42 
5492. Іовхімчук Н. В. Номінації простору в українській народній пісні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 
Іовхімчук Наталія Володимирівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-2430 А] 

 УДК 811.161.2'37:398.8 
5493. Клімчук Г. П. Мова публіцистики Михайла Грушевського : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Клім-
чук Галина Петрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Криворіз. держ. 
пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-2487 А] УДК 811.161.2'373 

5494. Колеснікова І. Є. Фразеологічна мікросистема "Риси характеру людини" 
в українській та англійській мовах : (ідеогр. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
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Колеснікова Ірина Євгенівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімфе-
рополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2507 А]
 УДК 811.161.2+811.111]'373-115 

5495. Кравченко О. В. Мовно-філософські аспекти вербалізації часу і просто-
ру в історичних романах Павла Загребельного : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кравченко Олена Вікторівна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-1424 А] УДК 811.161.2'42 

5496. Лебедь Ю. Б. Семантико-синтаксична типологія обов'язкових прислів-
них компонентів речення в сучасній українській літературній мові : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Лебедь Юлія 
Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-
хайла Коцюбинського]. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-2585 А] УДК 811.161.2'367.625 

5497. Мироненко О. В. Нові оцінно-конотативні значення прислівників : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ми-
роненко Оксана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Херсон. держ. ун-т]. 
— К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2695 А] 

 УДК 811.161.2'367.624 
5498. Педченко С. О. Семантика і функціонування модальних часток у 

сучасній українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Педченко Світлана Олександрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1599 А] 

 УДК 811.161.2'367.635 
5499. Сулима О. П. Іменникова вербалізація предикатів в українській мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Сулима Олеся Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1454 А] 

 УДК 811.161.2'367.322.7 
5500. Таран А. А. Конкурування номінацій у сучасній українській літературній 

мові: тенденції стабілізації нової лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Таран Алла Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т мовознав. ім. І. І. Потебні. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-1758 А] УДК 811.161.2'373.73 

5501. Шинкарук С. П. Лінгвопоетика ронделевого вірша : (на матеріалі твор-
чості укр. авторів ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шинкарук Світлана Петрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1956 А] УДК 811.161.2'38 

811.163.2 Болгарська мова 

На ступінь кандидата 

5502. Арефьєва Н. Г. Гендерні стереотипи у болгарській фразеології : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.03 "Слов'ян. мови" / 
Арефьєва Наталія Георгіївна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1643 А] УДК 811.163.2'373.7 
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82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

5503. Петриченко Н. Г. Наративно-жанрова специфіка української, польської, 
російської прози першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Петриченко Надія 
Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 39 с. — Бібліогр.: 
с. 33—36 (31 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1671 А] УДК 82.09"18" 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь доктора 

5504. Бехта І. А. Оповідний дискурс в англомовній художній прозі: типологія 
та динаміка мовленнєвих форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бехта Іван Антонович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 30—34 (44 назви). — 100 пр. — [2010-1763 А] УДК 821.111.09:811.111'38] 

На ступінь кандидата 

5505. Левченко О. В. Класика та модернізм 1930—1940-х рр. як інтертекст 
романістики А. Мердок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Левченко Олексій Володимирович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1522 А] УДК 821.111-31.09 

5506. Максютенко О. В. Проблема автора в прозі Лоренса Стерна : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Максютенко Олена Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-1700 А] УДК 821.111.09 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

5507. Лотоцька О. Л. Новелістика О. Генрі й українська література: рецепція і 
типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Лотоцька Олександра Любомирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 
— К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-1525 А] 

 УДК 821.111(73)+821.161.2].091 
5508. Матковська І. В. Романістика Зори Ніл Герстон у контексті афро-

американської жіночої літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Матковська Ірина В'ячеславівна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Сімфе-
рополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2670 А]
 УДК 821.111(73)-31.09(092) 

5509. Механікова О. О. Філософська проблематика і жанрова природа романів 
Сола Беллоу 1940—1960-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Механікова Олена Олександ-
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рівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Київ. славіст. ун-т]. — 
Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-2692 А]
 УДК 821.111(73)-31.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

5510. Васьків М. С. Романні форми в українській експериментальній літературі 
1920—30-х рр.: ґенеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра", 10.01.06 "Теорія 
л-ри" / Васьків Микола Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29. — 100 пр. — [2010-2134 А] УДК 821.161.2-31.09 

5511. Захарчук І. В. Мілітарна парадигма літератури соціалістичного релізму : 
(еволюція, функції, аберації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Захарчук Ірина Василівна ; Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад.", [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 26—28. — 100 пр. — [2010-2151 А] УДК 821.161.2.09 

5512. Сліпушко О. М. Еволюція та функціонування літературних образів у 
парадигмі писемних пам'яток раннього і високого середньовіччя (ХІ — перша поло-
вина ХІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Сліпушко Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29— 33. — 100 пр. — [2010-1447 А] 

 УДК 821.161.2.09 

На ступінь кандидата 

5513. Біловол Ю. Є. Мотиви державотворення в письменницькій публіцистиці 
кін. ХХ — поч. ХХІ ст.: еволюція, поетика, прагматика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія 
журналістики" / Біловол Юлія Євгеніївна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. закл. "Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-1803 А] УДК 821.161.2-92.09"19/20" 

5514. Білоус О. П. Художні функції чуда в літературних пам'ятках Київської 
Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Білоус Оксана Петрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2010-2276 А] УДК 821.161.2.09 

5515. Іщенко Є. О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В. Стуса : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Іщенко Євгеній Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — [2010-2436 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 

5516. Косарєва Г. С. Художня рецепція давньоукраїнських літературних 
пам'яток у творчості Валерія Шевчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Косарєва Галина Сергіївна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2010-1662 А] УДК 821.161.2.09 

5517. Литвин Л. М. Діалог Сходу й Заходу в ранній українській бароковій 
поезії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Литвин Лариса Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-2595 А] УДК 821.161.2-1.09 
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5518. Максименко Г. А. Наративні особливості історичних романів В. Мали-
ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Максименко Ганна Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-2641 А] УДК 821.161.2-31.09(092) 

5519. Сікорська І. М. "Мати й мачуха" в українській та німецькій казковій 
прозі (опозиція образів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Сікорська Інна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-1612 А] УДК 821.161.2+821.112.2]-343.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

5520. Котова Н. С. Культурно-історичні процеси у Північному Причорномор'ї 
у VI—V тис. до н. е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.04 "Археологія" / Котова Надія Сергіївна ; НАН України, Ін-т археології. — К., 
2010. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—25 (27 назв). — 100 пр. — [2010-2536 А] 

 УДК 903'1(477.7) 

На ступінь кандидата 

5521. Мизгін К. В. Античні монети на пам'ятках Черняхівської культури : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Архео-
логія" / Мизгін Кирило Валерійович ; НАН України, Ін-т археології НАН України, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-2693 А] УДК 903'16"652":737.1 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн  

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь доктора 

5522. Гладкий О. В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломе-
рацій України: теорія, методи, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Гладкий Олександр 
Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 31—38 (65 назв). — 150 пр. — [2010-1893 А] УДК 911.3:[33+30](477) 

5523. Холопцев О. В. Аналіз та прогноз природних складових сучасної про-
сторово-часової мінливості ландшафтних комплексів рівнинної України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, 
геофізика і геохімія ландшафтів" / Холопцев Олександр Вадимович ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 (41 назва). — 
100 пр. — [2010-1469 А] УДК 911.2(477) 

На ступінь кандидата 

5524. Вірченко П. А. Просторова організація системи освіти регіону : (на 
прикл. Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Вірченко Павло Анатолійович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-1730 А] УДК 911.3:37](477.54) 
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5525. Вітко Л. Я. Геоекологічна оцінка компонентів довкілля Подільського 
Придністров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Вітко Люд-
мила Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Галиц. ін-т ім. В'ячеслава Чор-
новола]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 110 пр. — 
[2010-1649 А] УДК 911.6+502.17(477.84) 

5526. Война І. М. Висотна диференціація та різноманіття антропогенних 
ландшафтів : (на прикл. Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 
ресурсів" / Война Інна Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Чернівці, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2316 А] 

 УДК 911.2:551.438](477.44) 
5527. Єрмаков В. В. Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів 

Полтавщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Єрмаков Вячеслав Володимирович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — К., 2010. — 
21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-2392 А] 

 УДК 911.3(477.53) 
5528. Ключко Л. В. Територіальна організація релігійної сфери Харківського 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. 
та соц. географія" / Ключко Людмила Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2010-2489 А]
 УДК 911.3:2(477.54) 

5529. Кузнецов М. М. Соціально-географічні підходи щодо гармонізації роз-
витку територіальних поселенсько-відтворювальних систем АРК : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 
Кузнецов Михайло Михайлович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімфе-
рополь, 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-2564 А]
 УДК 911.3:[30+33 

5530. Мельник К. Ю. Ринок цінних паперів України: суспільно-географічне до-
слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. 
та соц. географія" / Мельник Ксенія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2010-2684 А]
 УДК 911.3:336.76(477) 

5531. Мельник Л. В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та 
соц. географія" / Мельник Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., схеми — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-2685 А]
 УДК 911.3:338.439.5(477.43) 

5532. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної 
інфраструктури великого міста : (на матеріалах обл. центрів зах. реґіону України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та 
соц. географія" / Рудакевич Іван Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1988 А]
 УДК 911.3:338.47](477.8) 
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93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія.  
Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

5533. Великочий В. С. Українська історіографія суспільно-політичних проце-
сів у Галичині 1914—1919 рр.: умови становлення, етапи розвитку, особливості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогра-
фія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Великочий Володимир Степанович ; 
НАН України, Ін-т історії України. — К., 2010. — 42 с. — Бібліогр.: с. 36—40. — 
100 пр. — [2010-1889 А] УДК 930.1(477.83/.86)"1914/1919" 

5534. Крюков В. Г. Писемні джерела Арабського Халіфату ІХ—Х ст. : про 
етноісторичні процеси на території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисцип-
ліни" / Крюков Віктор Григорович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джере-
лознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2010. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—28. — 
100 пр. — [2010-1912 А] УДК 930.272(477)(=411.21) 

На ступінь кандидата 

5535. Андросова-Байда Д. О. Українська історична наука 1920-х рр.: образ 
жінки-історика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Андросова-Байда 
Дарина Олександрівна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2247 А] 

 УДК 930.1(477)"192" 
5536. Бондар В. В. Аграрна і соціальна історія пореформеного селянства в су-

часному українському історіописанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Бондар Вадим Віталійович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1842 А] УДК 930(477) 

5537. Бровко А. Г. Нова Січ (1734—1775 рр.): історіографія : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. 
та спец. іст. дисципліни" / Бровко Альона Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-2296 А] УДК 930.1(477)"16" 

5538. Жупник В. В. Українська історіографія процесів радянізації західних об-
ластей УРСР у 1944—1953 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Жуп-
ник Василь Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-1692 А] УДК 930.1(477.83)"1944/1953" 

5539. Кітов Д. Ю. Дніпро як феномен етнічної культури й традиційного сві-
тогляду в контексті українознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Кітов Дмитро Юрійович ; Нац. НДІ 
українознав. М-ва освіти і науки України, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-
кого]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2477 А]
 УДК [930.2:39](477)(282.247.32) 
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5540. Ковпаненко Н. Г. Архітектурно-мистецька спадщина України у віт-
чизняних історичних дослідженнях (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. 
та спец. іст. дисципліни" / Ковпаненко Наталя Григорівна ; НАН України, Ін-т історії 
України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-2499 А] УДК 930.1(477)"18/19" 

5541. Патик В. В. В'ячеслав Ілліч Стрельський — джерелознавець, архівіст, 
педагог (1910—1983 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Патик Вікторія 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1670 А] 

 УДК 930.2(477)(092) 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

5542. Ємельянова Т. О. Аудіовізуальні документи в державних архівах 
України: організація доступу та використання інформації, що міститься в них 
(1930—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
27.00.02 "Документознав., архівознав." / Ємельянова Тетяна Олександрівна ; Держ. 
ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознав. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-1582 А] 

 УДК 930.25(477)"1930/2007" 
5543. Іващук Л. А. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу 

Всеукраїнської академії наук в 1920—1930-х роках ХХ ст.: формування, склад і 
зміст документів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
27.00.02 "Документознав., архівознав." / Іващук Леся Анатоліївна ; НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-1858 А] УДК 930.25(477)"1920/1930" 

5544. Мельник Р. І. Організація архівної справи у Польщі (1945—2005 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав. 
та архівознав." / Мельник Ростислав Ігорович ; Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ 
архів. справи та документознав. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1667 А] УДК 930.25(438)"1945/2005" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

5545. Король Д. О. Культурологічна реконструкція давньоскандинавської 
танатології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Король Денис Олександрович ; Харків. держ. 
акад. культури, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-2525 А] УДК 930.85(368) 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

5546. Бучовський В. Р. Християнізація Британії та формування її церковної 
організації у V—VІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Бучовський Віталій Рішардович ; Нац. ун-т "Остроз. 



   

 
187

акад.", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Острог (Рівнен. обл.), 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-2005 А] 

 УДК 94:27](366)"04/07" 
5547. Кандуба Т. Ю. Атлантизм в зовнішній політиці урядів Тоні Блера : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кан-
дуба Тамара Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2446 А] 

 УДК 94:327](410)"1997/2007"(092) 
5548. Корнієнко А. Ю. Східноєвропейська політика США кінця 80-х — 

90-і роки ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Корнієнко Аліна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2010-1661 А] УДК 94(73)"19" 

5549. Маліцька Ю. Г. Естонські шведи на Півдні Російської імперії: міграція, 
адаптація та акультурація переселенців-колоністів (1781—1871 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Маліцька 
Юлія Геннадіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2649 А]
 УДК 94(100)"1781/1871" 

5550. Мартиненко В. В. Виникнення державності в Білорусі (1917—1918 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Мартиненко Володимир Васильович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Чернігів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1816 А] 

 УДК 94(476)"1917/1918" 
5551. Пилипчук Я. В. Монгольське завоювання Дашт-і Кипчак у ХІІІ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. істо-
рія" / Пилипчук Ярослав Валентинович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Крим-
ського. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2010-1439 А]
 УДК 94(517.3)"12" 

5552. Свєженцева О. І. Утвердження тоталітарного режиму в Чехословаччині 
наприкінці 40-х — на початку 50-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Свєженцева Оксана 
Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-1608 А] УДК 94(437)"194/195" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

5553. Довбищенко М. В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 
ХVІ — першої половини ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Довбищенко Михайло Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (29 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2381 А] УДК 94(477.82):271.4"15/16" 

5554. Клапчук В. М. Соціально-демографічні процеси та господарство Гу-
цульщини у другій половині ХІХ — першій третині ХХ ст. : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Клапчук Володи-
мир Михайлович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. 
— Львів, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — [2010-2481 А]
 УДК 94(477.85/.87)"18/19" 
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5555. Мельничук О. А. Діяльність органів соціального страхування в Україні 
у 20—30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Мельничук Олег Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2010. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (44 назви) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-2689 А] УДК 94(477)"1919/1939" 

5556. Недужко Ю. В. Діяльність української діаспори щодо відновлення 
державної незалежності України (середина 40-х — початок 90-х років ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Недужко Юрій Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 
2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—32 (46 назв). — 100 пр. — [2010-1875 А] 

 УДК 94(477)"19" 
5557. Сіреджук П. С. Соціально-економічне становище і культурне життя 

німецької меншини Східної Галичини (20—30-і роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сіреджук Петро 
Степанович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. 
— 35 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (40 назв). — 100 пр. — [2010-1943 А] 

 УДК 94(477.83/.86)(=112.2)"19" 

На ступінь кандидата 

5558. Андріїв Е. П. Мобілізація трудового населення Галичини нацистською 
Німеччиною (1941—1944) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Андріїв Емілія Пилипівна ; НАН України, Ін-т 
українознав. ім. І. Крип'якевича. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-2124 А] УДК 94(477.83/.86)"1941/1944" 

5559. Антонишин А. П. Поділля в добу Гетьманату П. Скоропадського : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Антонишин Андрій Павлович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Київ. 
нац. лінгв. ун-т]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2010-1642 А] 

 УДК 94(477.43/.44)"1918" 
5560. Бережко К. О. Суспільна трансформація діяльності Свідків Єгови в 

УРСР у 1945—1991 роках: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Бережко Костянтин Олександро-
вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2266 А] 

 УДК 94:279.17](477)"1945/1991" 
5561. Білик А. Ю. Роль О. В. Ліверовського в розбудові транспортних комуні-

кацій (кінець XIX — перша половина XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Білик Алла Юрїївна ; 
М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2275 А] 

 УДК 94:629.4](477)(092) 
5562. Вахула М. Є. Роман Шухевич — військовий і політичний діяч : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Вахула Мар'ян Євгенович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2310 А] 

 УДК 94(477)"193/194"(092) 
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5563. Галушко О. Є. Чернігівський полк у другій половині ХVII—XVIII ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Галушко Олександр Євгенович ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Ін-т історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського]. — Чернігів, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2322 А]
 УДК 94(477.51)"16/17" 

5564. Гирич Я. М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945—1970 ро-
ки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Гирич Ярослав Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-2328 А] УДК 94(477)"1945/1970" 

5565. Горбатюк М. В. Громадсько-політична діяльність Андрія Ніковського 
(1885—1942 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Горбатюк Микола Володимирович ; Запоріз. нац. ун-т, 
[Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2340 А] УДК 94(477)"1885/1942" 

5566. Гур'єва О. С. Зернова проблема та криза хлібозаготівель в сільському 
господарстві Української СРР 1928—1933 років : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гур'єва Ольга Сергіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1654 А] УДК 94(477)"1928/1933" 

5567. Даценко А. С. Селянство Донбасу в Українській національно-демокра-
тичній революції 1917—1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Даценко Артем Станіславович ; Донец. нац. 
ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-2369 А] УДК 94-058.244(477.6)"1917/1920" 

5568. Делія О. В. Розвиток церковно-історичного краєзнавства на Полтавщині 
в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Делія Оксана Вікторівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. ун-т спожив. кооперації України]. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-2141 А] УДК 94+908](477.53)"18/19" 

5569. Задерейчук А. А. Внесок роду Фальц-Фейнів у соціально-економічний 
та суспільно-політичний розвиток Півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Задерейчук Алла Ана-
толіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Чернігів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-1504 А] УДК 94(477.75)"19/20"(092) 

5570. Заставецька Н. І. Збереження пам'яток історії та культури в Західній 
Україні (1920—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Заставецька Наталія Ігорівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2010-2409 А] 

 УДК 94:351.853](477.8)"1920/1939" 
5571. Захожай З. В. Політика радянського партійно-державного керівництва 

щодо Східної Галичини в міжвоєнний період (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Захожай 
Зореслава Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 
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ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т історії України НАН України]. — Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (68 назв). 
— 100 пр. — [2010-1856 А] УДК 94(477.83/.86)"1921/1939" 

5572. Калашнікова В. Є. Історико-культурні цінності Східної України в роки 
Великої Вітчизняної війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Калашнікова Вікторія Євгенівна ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-1776 А] УДК 94(477.52/.6)"1941/1945" 

5573. Качмала В. І. Демографічні та соціально-економічні зміни на Лівобе-
режній Україні на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Качмала Вікторія Іванівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2461 А] УДК 94(477.5)"19" 

5574. Клеймьонова О. О. Стосунки номадів південноруських степів з осілим 
населенням Давньої Русі (до монгольської навали) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Клеймьонова Ольга 
Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2482 А] 

 УДК 94(477)"07/12" 
5575. Кобрин Н. В. Музична культура в національному русі галицьких 

українців (1891—1939) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Кобрин Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
українознав. ім. І. Крип'якевича. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2010-2161 А] 

 УДК 94+78](477.83)"1891/1939" 
5576. Ковальов Є. А. Ришельєвський ліцей в соціально-культурних процесах 

Південної України (перша—друга третини ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ковальов Євген 
Аркадійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2497 А] УДК 94+37](477.7)"1817/1865" 

5577. Комарницький В. Й. Село Комарники Турківського району Львівської 
області: етносоціальний та культурний розвиток (ХV—XX століття) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Комар-
ницький Василь Йосипович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1513 А] 

 УДК 94:39](477.83-22)"14/19" 
5578. Концур-Карабінович Н. М. Львівський собор 1946 р. в антиунійній по-

літиці радянського тоталітарного режиму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Концур-Карабінович Наталія 
Миколаївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-1813 А] 

 УДК 94(477.83-25)"1946" 
5579. Корнілова В. В. Розвиток взаємин Україна — НАТО: цивільний аспект 

співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Корнілова Владислава Володимирівна ; Київ. славіст. ун-т. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1355 А]
 УДК 94+327.51](477) 
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5580. Коробка В. М. Громадське управління у містах Катеринославської 
губернії (1870—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коробка Вадим Миколайович ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-1863 А] УДК 94(477)"1870/1914" 

5581. Костюк Є. С. Громадські об'єднання у соціалістичній модернізації 
індустріальної сфери України (20—30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Костюк Євген 
Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1518 А] 

 УДК 94:061.2](477)"192/193" 
5582. Коцюк В. Д. Професор О. О. Котляревський у громадському і науково-

освітянському житті України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коцюк Володимир Дмитрович ; Кам'янець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2539 А]
 УДК 94(477)(092) 

5583. Крамар О. С. Міжнародні зв'язки громадських об'єднань України (20-ті 
— початок 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Крамар Олександр Сергійович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-2548 А] УДК 94+327](477)"19" 

5584. Луцький Я. В. Український туристично-краєзнавчий рух Галичини 
(30-ті рр. ХІХ ст. — 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Луцький Ярослав Васильович ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-1745 А] УДК 94+338.48](477.83/.86)"183/193" 

5585. Любич О. А. Соціально-економічне становище Чернігівщини в системі 
Російської імперії першої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Любич Олександр 
Анатолійович ; Київ. славіст. ун-т. — К., 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 
(20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1431 А] УДК 94(477.51)"18" 

5586. Магуза Г. О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О. Дов-
женка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Істо-
рія України" / Магуза Галина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-1698 А] УДК 94(477)(092) 

5587. Матвєєва В. С. Перебування військовополонених червоноармійців в 
польських таборах у період радянсько-польської війни (1919—1921 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / 
Матвєєва Вікторія Станіславівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Рівнен. ін-т 
слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-2664 А] УДК 94(477)"1919/1921" 

5588. Мірущенко О. П. Економічна політика російського уряду на Запоріжжі 
періоду Нової Січі (1737—1775 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мірущенко Олександр Павлович ; 
Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-2703 А] УДК 94(477)"1734/1775" 
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5589. Мяло П. І. Громадсько-політична діяльність В. Еллана-Блакитного: 
еволюція світогляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Мяло Павло Іванович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2010-1707 А]
 УДК 94(477)(092) 

5590. Підлубний В. М. Діяльність ОУН та УПА на Буковині в 1940—1952 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Підлубний Володимир Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. — Чернівці, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-1931 А] УДК 94(477.85)"1940/1952" 

5591. Постельжук О. П. Українські угодовські партії та організації у Західній 
Україні (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Постельжук Олександр Петрович ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2010-2198 А] УДК 94(477.8)"1919/1939" 

5592. Рева Н. М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному 
русі Галичини й Волині (20—30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Рева Наталія Михайлівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1542 А] УДК 94(477.8)"192/193" 

5593. Самойленко С. Г. Культурне життя в Ніжині в добу Гетьманщини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Самойленко Сергій Григорович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевчен-
ка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Чернігів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1825 А] 

 УДК 94(477.51-21) 
5594. Чорна Л. М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва 

у 1920-х — 30-х роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Чорна Лілія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-1793 А] УДК 94(477-25)"1920/1930" 

5595. Чорнобай П. О. Формування технічної інтелігенції на Катеринославщині 
наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Чорнобай Павло Олексійович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. гірн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-1627 А] 

 УДК 94(477.63)"18/19" 
5596. Шаригіна О. А. Історія виникнення і розвитку залізничного та морсько-

го транспорту на півдні України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Шаригіна Олена Анатоліївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Херсон. нац. 
техн. ун-т]. — Миколаїв, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-1953 А] УДК 94(477.7) 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від те-

матики їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, по-

дано в круглих дужках. 

Абдулхакім Мах'юб  
Мохаммед Аль  
Камалі 5065 
Авксєнтьєв М. Ю. 4379 
Агалець І. О. 4768 
Агій Я. Ю. 4380 
Адаменко О. О. 4769 
Азарова Н. В. 5202 
Акімов С. Ф. 5427 
Аксьонов Ю. В. 4970 
Акуліч А. В. 4642 
Александрова О. С. 4277 
Алтухова І. М. 4525 
Аль- 
Равашдех А. Г. М. 4225 
Амбарова Н. О. 4987 
Андреєв С. О. 4668 
Андреєнко Т. І. 4994 
Андрієнко І. С. 4649 
Андріїв Е. П. 5558 
Андросова- 
Байда Д. О. 5535 
Андрущак І. Є. 4851 
Анісімова Г. В. 4490 
Аніщенко Г. Ю. 5350 
Антонишин А. П. 5559 
Антонов С. В. 4597 
Антонюк А. А. 5351 
Антошина Т. В. 5224 
Апанасенко А. М. 4643 
Апарова О. В. 5352 
Апоненко І. М. 5479 
Арбузов М. А. 5231 
Арефьєва Н. Г. 5502 
Артеменко І. Е. 4770 
Артюх Т. О. 5353 
Артюхіна М. В. 4381 

Артюшок В. С. 4232 
Арутюнян А. Л. 4218 
Атаманюк Е. А. 4417 
Бабак І. М. 4340 
Бабаніна В. В. 4598 
Бабенко О. М. 4735 
Бабенко О. П. 5296 
Бабич О. М. 5467 
Бабич Т. В. 5483 
Бабій Л. І. 5333 
Баблюк Л. А. 5076 
Багрій М. В. 4599 
Бажанов О. Є. 4454 
Базильчук Л. В. 4771 
Бакай Ю. Ю. 4652 
Бакалова А. В. 5286 
Бала В. В. 4382 
Балабанова Н. В. 4669 
Балабанова О. І. 4233 
Балицька Т. В. 4772 
Балута Т. П. 4361 
Баран Н. М. 5413 
Барановська М. І. 4546 
Барилюк І. В. 4455 
Барна О. М. 5017 
Басараба О. І. 4955 
Баскаков В. Є. 5153 
Баскакова Ю. В. 4644 
Баснін О. С. 4373 
Басов Ю. Ф. 5184 
Баханов А. К. 4333 
Бахарєва Г. Ю. 4817 
Бачо Р. Й. 4698 
Башкір О. І. 4773 
Башук Т. О. 5354 
Безбородова Т. В. 4234 
Безкоровайна О. В. 4705 

Безменнікова В. М. 5271 
Безпалова Н. М. 4988 
Белевят О. А. 4517 
Беллоу С. (5509) 
Бережко К. О. 5560 
Бережнюк І. Г. 4539 
Березницький Є. В. 4491 
Береснєва Н. М. 4547 
Берзін П. С. 4593 
Берназ- 
Лукавецька О. М. 4624 
Берцик П. П. 4863 
Бесчастний В. М. 4660 
Бетехтіна Л. О. 4383 
Бехта І. А. 5504 
Бєлєйченко О. Г. 4518 
Бєлікова В. В. 4774 
Бєляєва Т. Г. 5390 
Биков О. М. 5241 
Бикова Т. В. 5415 
Биченко А. О. 4219 
Бібік Н. В. 4430 
Білаль Раді А'Ґґель  
Аль-Забі 4199 
Білик А. Ю. 5561 
Біловол Ю. Є. 5513 
Білорус А. М. 4264 
Білоус О. П. 5514 
Білоус Р. М. 4301 
Білоусова О. І. 5484 
Білявський М. Л. 5203 
Біляєвська- 
Плотник Л. О. 4456 
Бірук Мунсіф 5112 
Блажевич Н. О. 4197 
Блер Т. (5547) 
Бліох І. С. (5320) 
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Блок О. (5481) 
Богачук В. С. 4600 
Богдан А. Й. 4653 
Богомолова Н. І. 5348 
Богуцька Г. А. 4995 
Богуцький В. М. 5485 
Богуцький О. А. 4627 
Бодаєвський В. П. 4601 
Бодак Є. В. 4384 
Боєва І. А. 5113 
Божинський Н. І. 5431 
Божко Н. В. 5066 
Бойко А. П. 5247 
Бойко В. В. 5215 
Бойко І. В. 4971 
Бойко Н. М. 5334 
Бойчук О. В. 4896 
Бондар В. В. 5536 
Бондар М. В. 5396 
Бондаренко В. М. 5355 
Бондарович М. О. 5142 
Бондарчук З. В. 5315 
Бордун О. М. 5310 
Борзих Н. В. 4602 
Борзих Н. О. 5136 
Борисенко І. І. 4457 
Борисюк П. Г. 5285 
Боровікова М. О. 4458 
Бородін Д. В. 5114 
Борщ С. К. 5077 
Ботнар К. В. 4852 
Бочуля Т. В. 5335 
Боярчук О. М. 5446 
Брайловський І. А. 4385 
Братенко М. К. 4925 
Братченко М. І. 4911 
Брензович К. С. 4431 
Бреславський І. Д. 4897 
Бреусова С. В. 5018 
Брицун В. М. 4926 
Броварець О. О. 5266 
Бровко А. Г. 5537 
Броншпак Г. К. 4432 
Бубер М. (4294) 
Бугаєв К. О. 4871 
Бугас Н. В. 4492 
Будяк Л. В. 4753 
Буй Т. Г. 4459 

Букало Н. А. 4775 
Букатенко Н. О. 5235 
Булат Є. А. 4632 
Булат М. А. 4445 
Булах Є. О. 5232 
Булович Т. В. 4235 
Буравцева Л. М. 4874 
Бурак О. В. 4639 
Буркало Н. І. 4302 
Бурко Я. В. 4236 
Бурлакова І. М. 4818 
Буханько О. М. 5176 
Бучко В. Б. 4558 
Бучовський В. Р. 5546 
Вага Л. І. 5269 
Вайсман В. О. 4211 
Валецький Б. П. 5193 
Валявський І. А. 5204 
Варбанець Р. А. 5246 
Варбанець С. П. 4847 
Варбург А. (4266) 
Варгович Р. С. 4981 
Варес Я. Е. 5108 
Варун О. Е. 5127 
Василенко Н. В. 5480 
Василенко О. М. 4754 
Василів К. М. 5155 
Васильєв І. О. 4573 
Васильєва О. І. 4661 
Васильків Ю. В. 4875 
Васянович О. А. 4559 
Васьків М. С. 5510 
Васьковська Я. В. 5356 
Вахула М. Є. 5562 
Вахула О. М. 5408 
Вашак О. О. 4776 
Вашуленко О. С. 4418 
Великочий В. С. 5533 
Величко Н. М. 5357 
Вересоцька Н. І. 4736 
Верниченко- 
Цветков Д. Ю. 4946 
Верьовкіна О. Є. 4303 
Вигнанська І. М. 5474 
Витриховська О. П. 4777 
Вікуліна Г. В. 5297 
Вірченко П. А. 5524 
Вітенько Т. М. 5387 

Вітко Л. Я. 5525 
Вітрук Ю. В. 5101 
Власенко Ю. Є. 4898 
Вовк С. В. 4541 
Вознюк Л. А. 5019 
Война І. М. 5526 
Волеваха С. В. 4304 
Волинчук Ю. В. 4778 
Волкова В. В. 4460 
Волковський Д. С. 4386 
Воловик Н. І. 4737 
Волошина О. В. 5040 
Волощук О. Г. 5358 
Волчек В. В. 5008 
Вольвач О. Є. 4864 
Воробйова Л. О. 5391 
Воронцов В. В. 4526 
Воронцов Д. П. 4972 
Вязовська М. С. 4836 
Габелко О. М. 4715 
Габідулліна А. Р. 5478 
Гаврилюк С. М. 4726 
Гаврилюк С. П. 4956 
Гагарін В. В. 4845 
Гайдаржі Є. І. 5041 
Гайдук Т. А. 5042 
Гайовий І. І. 4757 
Галат М. М. 4909 
Галелюк М. М. 4527 
Галенко Я. А. 5143 
Галкіна О. В. 4633 
Галушко О. Є. 5563 
Ганжела С. І. 4716 
Гарбажій К. С. 5312 
Гарник Л. Л. 4560 
Гаряча С. А. 4730 
Гасиджак В. С. 5250 
Гаснікова О. М. 4731 
Гафіяк А. М. 4433 
Гах А. Г. 4890 
Геліч Н. В. 5359 
Герасимчук Н. М. 5043 
Геращенко С. І. 4755 
Герстон З. Н. (5508) 
Гирич Я. М. 5564 
Главатських І. М. 4779 
Гладкий О. В. 5522 
Гладчук О. М. 4461 
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Глебова Н. І. 4341 
Глібовицький І. С. 5436 
Глоба К. П. 4603 
Глотка Л. І. 5102 
Глуська Н. А. 4434 
Гнатківський Б. М. 4462 
Гнилякевич І. З. 4528 
Гнитько О. М. 5205 
Гобов Д. А. 4853 
Гоголь Б. М. 4623 
Голова Н. І. 4738 
Головин С. Л. 4332 
Головко К. Г. 4899 
Головко Т. М. 5403 
Головкова Л. С. 4376 
Голозубов О. В. 4278 
Голосніченко Д. І. 4555 
Голсуорсі Д. (5460) 
Голуб А. П. 5135 
Голубник О. Р. 4419 
Голюк Є. Л. 5115 
Гоменюк М. О. 4387 
Гонта Н. А. 4910 
Гонта О. І. 4428 
Гончар Л. В. 5257 
Гончар О. М. 5414 
Гончарова Я. А. 5097 
Гончарук А. Г. 4230 
Гончарук Н. В. 5030 
Горбар Е. В. 4867 
Горбатюк М. В. 5565 
Горбенко Я. О. 4342 
Горбулінська С. М. 4739 
Гордєєв А. Ю. 4865 
Гордєєва О. Ф. 5279 
Гордієнко М. М. 4900 
Гордійчук М. А. 5116 
Горин В. П. 4463 
Горицька Г. В. 4371 
Гороховатський В. О. 4223 
Горшова І. В. 5447 
Готун А. М. 4366 
Гошовський В. М. 4574 
Гощинський А. В. 4388 
Грабовий П. М. 5486 
Грабовський Д. О. 4446 
Гребеник І. М. 4989 
Гресь Н. Л. 4780 

Григоренко І. В. 5416 
Григор'єва В. В. 4732 
Григор'єва Т. Ю. 4781 
Гридасова О. І. 5462 
Гринь Д. В. 5206 
Грицай В. С. 5103 
Грицюк С. Б. 4819 
Грітченко А. Г. 4759 
Грубіч П. Ю. 5298 
Грубка Р. М. 5207 
Грушевський М. (5493) 
Губанова О. Р. 4815 
Гуєдіді Фаузі 5157 
Гузь М. М. 4529 
Гук Б. М. 4575 
Гулий М. В. 5158 
Гулієв Ш. Р. 5397 
Гуляк Д. В. 5233 
Гуменюк І. П. 5067 
Гундерич Г. А. 5177 
Гур'єва О. С. 5566 
Гурнак М. В. 4493 
Гурняк І. А. 4740 
Гусак С. Р. 5117 
Гусаров О. А. 5159 
Гусейнова В. П. 4927 
Гутнік К. В. 4604 
Гуцуляк М. Я. 4605 
Давибіда Н. О. 4990 
Давидович О. Я. 5399 
Даниленко О. Я. 4338 
Данілова І. Ю. 4334 
Данченко О. О. 4954 
Даценко А. С. 5567 
Дацюк І. П. 4670 
Дегтярьова О. М. 4464 
Делія О. В. 5568 
Демиденко Л. М. 4494 
Демура І. В. 4782 
Дем'янишин В. Г. 4449 
Денисенко К. В. 4634 
Денисюк Д. С. 4576-77 
Денисюк О. В. 5304 
Денисюк С. Ф. 4662 
Депутат Ю. М. 5003 
Деревенець К. А. 5281 
Десятнюк О. М. 4450 
Десятов Д. Л. 4741 

Дешко Л. М. 4619 
Дєліні М. М. 4696 
Джава Н. А. 4742 
Дзюба О. В. 4329 
Дзюбенко О. Л. 4561 
Диннік В. О. 5141 
Дирда М. П. 5229 
Дишко І. Ю. 4540 
Діденко Д. Г. 4226 
Діланян І. Р. 5078 
Дмитренко О. С. 4349 
Дмитренко С. П. 4356 
Дмитрієвська М. І. 4996 
Довбищенко М. В. 5553 
Довганич Н. В. 5044 
Довгань С. В. 5278 
Довгялло Ю. В. 4991 
Довженко О. (5586) 
Долбенко Т. О. 4265 
Дольська О. О. 4279 
Доля А. В. 5079 
Донець М. М. 5487 
Донець О. В. 5020 
Дорошкевич Н. В. 5291 
Достоєвський Ф. М. (5460) 
Драган В. В. 5109 
Дражниця С. А. 5360 
Драч О. В. 5251 
Дрига С. Г. 4486 
Дробчак О. З. 4886 
Дрожжина С. В. 4280 
Дрьомін В. М. 4594 
Дубенко О. М. 4577 
Дубицький Д. П. 4237 
Дубінчак В. М. 4562 
Дубровна Л. В. 5137 
Дударєв Д. П. 5284 
Дудій П. Ф. 5062 
Дулеба Н. В. 4671 
Дуляба Н. І. 5361 
Дума В. В. 4563 
Дунаєв О. В. 5037 
Дьячкова Ю. М. 4699 
Дюма О. (5460) 
Дядичко В. Г. 4982 
Дяченко А. А. 5448 
Дяченко М. Д. 4275 
Дяченко О. О. 4733 
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Еллан-Блакитний В. (5589) 
Енглезі О. А. 5242 
Євель С. М. 5225 
Євраєва С. В. 5481 
Євстаф'єва В. О. 5293 
Єгорова Л. В. 5031 
Ємельяненко В. Ю. 4997 
Ємельянова Т. О. 5542 
Ємець Ю. І. 4564 
Єранкін О. О. 4487 
Єриганов О. В. 5185 
Єрмаков В. В. 5527 
Єрмоленко В. А. 4606 
Єрмоленко О. А. 4495 
Єрмоліна Г. В. 5289 
Єропутова О. О. 4389 
Єрошенко Г. А. 4986 
Єрошкін О. А. 5118 
Єськова Т. Л. 4727 
Єфіменко М. Г. 5189 
Жаліло Б. А. 4496 
Жамойда О. А. 4231 
Жвава О. А. 5488 
Жежель Ю. В. 5362 
Жеребор Т. А. 5276 
Жидяк О. Р. 5258 
Жиліна М. В. 4420 
Жихарєва Т. Л. 4198 
Жовта Н. М. 5489 
Жук В. М. 5330 
Жуков О. О. 5419 
Жукова І. О. 5294 
Жупник В. В. 5538 
Журба О. В. 4717 
Журило В. В. 5363 
Журило Р. М. 4530 
Заболотний В. Ф. 4760 
Заборовець Ю. О. 4435 
Забродська Л. В. 5128 
Завадяк Р. І. 4519 
Загарюк Р. В. 4204 
Загородна О. Ю. 4783 
Загорська Т. В. 4390 
Загребельний П. (5495) 
Загрійчук І. Д. 4281 
Задерейчук А. А. 5569 
Задорожня В. Ю. 4998 
Заєць С. С. 4706 

Заза Ю. Я. 5456 
Зайцева К. В. 4415 
Зайченко Г. В. 5016 
Залевська В. А. 5080 
Заморьонова Д. В. 4854 
Запорожан В. В. 5160 
Запорожська С. М. 5021 
Запухляк І. Б. 5364 
Засименко В. В.  4743 
Заставецька Н. І. 5570 
Захаренко В. О. 5349 
Захаренко К. В. 4374 
Захарченко О. В. 4497 
Захарчин Г. М. 4488 
Захарчук І. В. 5511 
Західна О. Р. 4465 
Захожай З. В. 5571 
Зачко О. Б. 4238 
Заяць Д. Д. 4672 
Заяць О. Р. 5081 
Збаржевецька Л. Д. 4421 
Зварич І. Я. 4548 
Здіховська Т. В. 5490 
Здреник В. С. 5336 
Зеніна І. Б. 5365 
Зенкін Є. Ю.  5243 
Зіненко О. Л. 5324 
Зіновік О. В.  4908 
Зінченко І. Л. 4607 
Злупко Л. А. 4391 
Зосименко О. В. 4784 
Зражевський О. В. 4608 
Зубар В. В. 4673 
Зубовецька Н. Т. 5199 
Зубченко О. С. 4707 
Ібрагім А. І. Тарайра 5045 
Іваненко І. М. 5491 
Іваненко С. М. 5466 
Іванова Г. О. 5420 
Іванова Н. Г. 4270 
Іванюк М. І. 4354 
Івасюк І. Д. 4227 
Івашков Ю. Б. 4674 
Івашньова С. В. 4785 
Іващенко В. Ю. 5194 
Іващук Л. А. 5543 
Ігнатюк О. А. 4761 
Ігнатьєв В. А. 4283 

Іконніков М. Ю. 5223 
Ілляхова М. В. 4284 
Ільїна І. В. 4213 
Ільчук О. О. 5366 
Інокентій (Борисов І. О. ; 
архієпископ) (4333) 
Іовхімчук Н. В. 5492 
Іоргов М. З. 4868 
Ісаєва Є. С. 4305 
Ісаєнко О. Л. 5129 
Ісаченко Н. В. 4392 
Ісмаіл Б. І. Амро 5028 
Ісютін С. А. 4466 
Іщенко Є. О. 5515 
Іщук О. П. 4957 
Кадиляк М. С. 5318 
Казарінова О. В. 5437 
Казімір І. І. 5270 
Казмірук В. І. 5046 
Калабухін Ю. Є. 5244 
Калашник Ю. М. 5082 
Калашнікова В. Є. 5572 
Калиниченко І. О. 5005 
Калиновський Ю. Ю. 4556 
Калужинова Л. В. 4837 
Калюжна О. І. 4751 
Кальницька М. А. 4436 
Камел Юссеф 5392 
Камєнєв О. С. 5424 
Камишникова Е. В. 4239 
Камушков О. С.  4520 
Канана Ю. П. 4983 
Кандуба Т. Ю. 5547 
Капінус Л. В. 5386 
Капітанов І. В. 4928 
Капіца М. І. 5245 
Капралюк О. В. 5316 
Карабан А. В. 5463 
Карасюнок А. Є. 5083 
Карасьов В. І. 5006 
Карасьов І. В. 4393 
Карасьова О. В. 4786 
Карлікова Я. П. 5412 
Карнаух Л. П. 4728 
Карнаух Ю. Д.  5130 
Карпіщенко О. О.  4240 
Карпов Л. М. 4467 
Карпова І. Г. 4787 
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Карпова Я. Ю. 4531 
Карпюк Р. П. 4762 
Карп'як Н. М. 5389 
Картіфузова Ж. В. 4999 
Касаткін О. Л. 4884 
Касатонова І. А. 5321 
Касіянчук М. В. 5084 
Касярум С. О. 4788 
Касьян О. І. 5425 
Каташова О. А. 4744 
Катерна О. К. 5367 
Качановський М. О. 4832 
Качковський Г. О. 4958 
Качмала В. І. 5573 
Качмарський Є. І. 4362 
Качний О. С. 4675 
Каштальян М. А. 5073 
Квас В. М. 4789 
Квасницький В. В. 5190 
Кваша О. П. 4363 
Кейван О. П. 4820 
Кива Н. І. 4266 
Кикоть В. М. 5457 
Кикоть С. В. 4901 
Кирилюк Н. А. 4350 
Кириченко Ю. В. 4889 
Кихтюк О. В. 4306 
Кібенко В. О. 5368 
Кібук Т. М. 4241 
Кізь О. В. 5013 
Кіндюк Б. В. 4656 
Кіпоренко Г. С. 4262 
Кірдогло Г. К. 5029 
Кірейчева Є. В. 4307 
Кірковська І. С. 5475 
Кіт М. Б. 4902 
Кітов Д. Ю. 5539 
Кічук Н. В. 4532 
Кічук Я. В. 4763 
Кіяшко В. І.  4645 
Кланічка Ю. В.  4912 
Клапчук В. М. 5554 
Клеймьонова О. О. 5574 
Клепа Є. М. 4609 
Клець О. О. 5458 
Клешня Г. Г. 5393 
Клименко О. М.  4628 
Климишин Д. О.  4948 

Климков В. О. 4635 
Климович О. В. 4570 
Кліментьєв І. М. 5009 
Клімчук Г. П. 5493 
Клочко В. В. 5047 
Ключко Л. В. 5528 
Кметик Х. В. 4571 
Кобець С. О.  4943 
Кобилецький М. М. 4557 
Кобилянська Л. М. 4549 
Кобів В. М.  4973 
Кобрин Н. В. 5575 
Коваленко Є. М. 5272 
Коваленко І. М. 5022 
Коваленко О. В.  4498 
Коваль В. В. 4708 
Коваль І. В.  4974 
Коваль Л. В. 4764 
Коваль Ю. В. 4880 
Ковальов Є. А. 5576 
Ковальова І. С. 5048 
Ковальчук Л. Г. 4709 
Ковмір О. М. 4710 
Ковпаненко Н. Г. 5540 
Ковтун О. А. 4676 
Ковтуненко О. В. 5063 
Козак О. І. 5435 
Козак О. Л. 4855 
Козак Т. С.  4790 
Козачишен В. А. 5221 
Козінов С. В. 4903 
Козуб І. Г. 4646 
Коккіна Л. Р. 5476 
Коковіхіна О. О. 5319 
Кокодій С. В. 4949 
Кокоріна К. Г. 4267 
Кокуленко Б. Г. 5445 
Колбін М. О.  5410 
Колбіна Т. В. 4765 
Колганова І. А. 5004 
Колесник О. Д. 4846 
Колесник Т. В. 4394 
Колесник Ю. Л. 4861 
Колесников Я. С. 4959 
Колесніков А. П. 5369 
Колеснікова І. Є. 5494 
Колесова О. П. 4718 
Коломієць Н. А. 5449 

Коломієць О. В. 4791 
Коломоєць О. Д. 4610 
Колос Ю. З. 4792 
Колотуша Л. М. 4395 
Комарницький В. Й. 5577 
Комарницький М. М. 4368 
Комендант О. В.  4550 
Комірний А. В. 4677 
Кондратова І. Ю. 5068 
Кондратчук К. С.  4551 
Кондратьєва І. В. 4913 
Кондрацька Н. М. 4396 
Кондрацький А. П.  4960 
Кондрашова М. В.  4678 
Коннов О. Ф. 4285 
Коновалов В. А. 4904 
Коновалов О. Я. 5161 
Кононенко О. В. 5104 
Кононов В. Б. 4849 
Конопкіна Л. І. 5064 
Конопльова І. О. 4521 
Контурова С. М. 4437 
Концур- 
Карабінович Н. М. 5578 
Корд Махназ 5119 
Коріневська В. Ю. 4821 
Корінчук Д. М. 5394 
Корнєва Н. А. 5459 
Корнєєв С. В. 4914 
Корнієнко А. Ю. 5548 
Корнієнко В. І. 5023 
Корнієнко І. О.  4308 
Корнійчук О. Е. 4793 
Корнілова В. В. 5579 
Корносенко О. К. 4794 
Коробка В. М.  5580 
Коробчинський О. Л. 4242 
Королюк Н. М. 5337 
Король Д. О.  5545 
Корольков І. В.  4214 
Корольчук В. В. 4611 
Короткий С. О. 5208 
Коротченко В. В. 4975 
Корчемна І. С. 4271 
Кос Ю. В. 4915 
Косарєва Г. С. 5516 
Косигіна І. М. 5388 
Косик Л. Б. 4938 
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Косовець Ю. В.  5325 
Костецький В. В. 4468 
Костецький М. Р. 4822 
Костолович М. І. 4719 
Кострікін О. В. 4309 
Коструба В. В. 4565 
Костюк В. В. 5305 
Костюк В. К. 5295 
Костюк Є. С. 5581 
Костюченко Н. М. 4397 
Костюченко Я. М. 4572 
Косяк О. В. 4833 
Котенок А. Г. 4398 
Котик В. В. 5326 
Котляревський О. О. (5582) 
Котова А. В. 4795 
Котова Н. С. 5520 
Котькалова І. В. 4243 
Кохан А. В. 5273 
Коцур Л. Д. 5069 
Коцюба Г. О.  4310 
Коцюк В. Д. 5582 
Кочарян І. О. 4311 
Кочина О. В.  5255 
Кошельок Г. В. 5370 
Кошманов М. О. 5248 
Кощій О. В. 4516 
Кравченко А. Г. 4578 
Кравченко Г. Б. 4961 
Кравченко І. О.  4335 
Кравченко І. С. 4679 
Кравченко О. В. 5495 
Кравченко Т. В. 5338 
Кравчук Г. В. 4796 
Кравчук С. О. 5174 
Крамар В. М. 4885 
Крамар О. С. 5583 
Крамаренко С. Б. 4533 
Красніцька Г. М. 4272 
Красновид Д. О. 5209 
Красовська І. Г. 4220 
Кренек Е. (5437) 
Креслов Є. О. 5120 
Кривенький Т. П. 5085 
Криворучко Д. В.  5201 
Криворучко Ю. М. 4797 
Кривошеїн В. В. 4353 
Крижановська М. В. 5473 

Крижановський В. Г. 5169 
Кришмарел В. Ю. 4330 
Кручина В. В. 5210 
Крюков В. Г. 5534 
Крюкова Н. В.  5162 
Кубатко О. В. 4438 
Кугаєвський С. О. 5450 
Куделіна К. О.  4205 
Кудрик Н. А.  5309 
Кудріна О. Ю. 4499 
Кудрявцева В. В. 4620 
Кудрявцева- 
Вальдес С. В. 5404 
Кузнецов М. М. 5529 
Кузнецова М. Я. 5405 
Кузьменко Д. І. 5163 
Кузьменко О. В.  5000 
Кузьмич О. Я. 4629 
Кузьмінов Є. В. 4848 
Кукурудз Р. О. 4640 
Кулаковський Т. Ю. 4312 
Кулешов О. М. 5171 
Кулібаба Р. О. 5313 
Кулініч О. А. 4879 
Кулішенко О. М. 5299 
Кулішова Я. В. 4552 
Кульганік О. М. 4439 
Куненко Л. О. 4752 
Купін А. І. 5418 
Купрій Н. А. 4399 
Купша О. І. 4953 
Курганова О. П. 4500 
Курило Н. А. 5195 
Курочка В. В. 5144 
Курський Ю. С.  4263 
Куртєва Г. П. 4891 
Куташенко М. В.  4244 
Кутик О. М. 4351 
Куценко С. М. 5110 
Кучерівська С. С.  4700 
Кушкевич І. В. 4969 
Кушнір К. О. 4680 
Лабенська І. Б.  4962 
Лавицький В. П. 5274 
Ладиченко К. І. 5371 
Лапін В. П. 5320 
Лапшина Т. В. 4469 
Лашук В. Г. 4313 

Лебедєв К. А. 4489 
Лебедєва О. О. 4221 
Лебедь Ю. Б. 5496 
Левик Б. С.  4375 
Левицька К. Є. 4921 
Левченко О. В. 5505 
Лекан Р. Й. 5038 
Леоненко С. М. 5086 
Леонідова О. О. 4579 
Леонт'єва Ю. Ю. 4440 
Лепкий Б. (5490) 
Лепушинський В. О. 4470 
Лещенко С. М. 5267 
Лєонов С. В. 4451 
Лизова В. Ю. 5317 
Ликов Ю. В. 5170 
Лимаренко О. А.  5464 
Липовецький А. М. 5049 
Липська І. І. 5477 
Лиса О. В. 4400 
Лисак Г. О. 4798 
Лисенко А. О. 4856 
Лисюк А. І. 4339 
Лисяк Л. В. 4452 
Литвин В. С. 4370 
Литвин Л. М. 5517 
Литвин М. О. 4866 
Литвиненко О. М. 4200, 
 4963 
Литвинець Є. А. 5100 
Литвинов О. М.  4595 
Литвин-Попович А. І. 5182 
Литвинчук І. Л.  4501 
Литвинчук Л. М. 4314 
Литвинчук С. М. 5178 
Литинська А. Ю. 4222 
Литовченко О. Ю.  4502 
Лихачова В. В. 4831 
Лиховид О. Р. 4745 
Лихолобов Е. А. 4245 
Лицур І. М. 5254 
Лишиленко О. В. 5331 
Лиштва В. Г. 5087 
Лишук В. В. 4857 
Ліба Н. С. 4441 
Лібанов М. О. 4636 
Лібіх К. О. 4701 
Ліверовський О. В. (5561) 
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Лінь Сень 4401 
Ліпська Є. Л. 5468 
Ліснічук М. В.  5088 
Лісовий О. М. 4201 
Лісовий О. О. 5050 
Літвінов О. В. 4681 
Літінська О. Ю. 4325 
Лобанов О. А. 4246 
Лобанчикова Н. М. 4228 
Лобастов І. В.  5372 
Лобода Н. О.  5339 
Лобода О. М. 5105 
Логвінков С. М. 5406 
Логвіновська С. І. 4442 
Лозинський Ю. Р. 4580 
Лозінський Д. О. 5154 
Лозо В. І. 4655 
Лозовський О. В. 5236 
Локк Дж. (4715) 
Лотоцька О. Л. 5507 
Лохманець Ю. В.  4892 
Луай Х. А. Афана 5422 
Лугова Л. Л.  4838 
Лукасевич О. А.  4315 
Лук'янов А. М. 4887 
Лумпова Т. І. 4337 
Луцький А. І. 4566 
Луцький Р. П. 4650 
Луцький С. В. 4224 
Луцький Я. В.  5584 
Лучик С. Д. 4416 
Лучко А. І. 5216 
Льотка Г. І. 5311 
Любич О. А. 5585 
Любімов І. М. 4621 
Любченко Н. Л. 4247 
Любченко П. П. (4351) 
Люзняк М. Е. 4471 
Ляпандра А. С. 5423 
Лясковський Т. М. 5145 
Ляшенко О. А. 4697 
Ляшук Р. М.  4581 
Ма Пін 5373 
Магрело Н. В. 5300 
Магуза Г. О. 5586 
Мазниченко Ю. О. 4612 
Мазур А. П. 5039 
Мазур В. О. 5196 

Мазур О. П. 5051 
Мазуркевич І. О. 5374 
Майнич Ю. В. 5024 
Майор Х. Я. 4964 
Майоров В. В. 4613 
Макаренко Б. Г.  4364 
Макаренко С. М. 4248 
Макаров З. Ю. 4326 
Макарук І. В. 4367 
Макеєв К. С. 5469 
Максименко Г. А.  5518 
Максименко І. О. 5375 
Максименко Н. В. 4582 
Максимова Л. Ю. 5052 
Максишко Н. К. 4377 
Максіян О. І. 5032 
Максютенко О. В. 5506 
Мала О. С.  5025 
Малахов Є. В. 4210 
Малик В. (5518) 
Малинка О. Я. 4534 
Малиновський М. Л. 4212 
Малицький Д. В. 4933 
Малік Л. М. 5259 
Маліцька Ю. Г. 5549 
Малюта О. В. 4682 
Малярчук Н. В. 4614 
Малярчук О. В.  4799 
Мамочка В. В. 4622 
Мамчур Д. В. 4683 
Мангушев Д. В. 4503 
Мануйлов Є. В. 4916 
Маркелов С. П. 4504 
Марковський О. В. 4402 
Марова С. Ф. 4663 
Мартиненко В. В. 5550 
Мартинов А. А. 5376 
Мартинюк Р. В. 5314 
Мартинюк Р. Т. 5187 
Маруженко Д. С. 4702 
Марусей Т. В. 4522 
Марцин Т. О. 5400 
Марченко Г. Ю. 4703 
Марчук А. В. 5183 
Марчук В. П. 4286 
Марчук Т. С. 4535 
Мар'яновський В. А. 4215 
Масальський В. І. (4737) 

Маслак О. О. 4287 
Маслак Т. П. 5252 
Масюк В. В. 4641 
Маталка С. М. 4505 
Матвєєва В. С.  5587 
Матвієнко А. С. 4357 
Матвієнко І. М. 5033 
Матвієнко І. С. 5451 
Матвієнко О. В. 4766 
Матвіїв Ю. Я. 4905 
Матвіїшин Р. І. 4922 
Матвійчук А. В. 4583 
Матківський Р. М. 4992 
Матковська І. В.  5508 
Матюхін М. І. 5181 
Махініч Г. О. 4523 
Махрова Є. Г. 4823 
Мацола М. М. 4422 
Мачалін І. О. 5249 
Машко А. І. 4472 
Машуков Р. О.  4625 
Маяк В. І. 5402 
Маяков О. В. 4403 
Медведева В. В. 5034 
Медведєв В. В. 5148 
Медведєв В. С. 5191 
Медвідь О. М. 4950 
Медвідь Т. А. 4473 
Мединська Т. В. 4474 
Мележик К. О. 5465 
Мелих О. Ю. 4475 
Мелконов Г. Л. 5211 
Мельник К. М. 5260 
Мельник К. Ю. 5530 
Мельник Л. В. 5531 
Мельник О. А. 4316 
Мельник О. Г. 5377 
Мельник Р. І. 5544 
Мельник С. С. 4878 
Мельник Ю. Ф. 5303 
Мельниченко М. Г. 5074 
Мельничук Л. Ю. 5378 
Мельничук О. А. 5555 
Мельничук Т. Ф. 4800 
Мельніков А. С. 4343 
Мельянкова Л. В. 4423 
Мердок А. (5505) 
Мерзлякова О.Л. 4746 
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Механікова О. О. 5509 
Мизгін К. В. 5521 
Микитенко Д. О. 4951 
Микитинець О. Ю. 4288 
Микитюк А. А. 4684 
Микитюк І. О. 4829 
Миклащук І. М. 4685 
Мироненко О. В. 5497 
Миронченко С. І. 5098 
Миронюк Х. В. 5428 
Миропольська О. В 4758 
Мисак Б. П. 4720 
Мискін Ю. І. 5261 
Мисюра Т. Г. 5395 
Михайлишин У. І. 5470 
Михайліченко І. С. 5089 
Михайловська О. В. 4378 
Михайлюк Т. С. 4369 
Михалевський Д. В. 5164 
Михальчук В. М. 4967 
Мізрахі М. В. 4268 
Мілявський М. Ю. 4249 
Мінаєва Н. Л. 5237 
Міняйлова А. В. 4801 
Мірошниченко А. М. 4651 
Мірутенко В. В. 4984 
Мірущенко О. П. 5588 
Мітєнкова В. С. 5186 
Мітяєв В. В. 4506 
Міхеєва Т. П. 4584 
Міцкевич Н. А. 4424 
Мішеніна Г. А. 4824 
Мішин Ю. Р. 4404 
Міщенко О. Я. 5012 
Мозговий В. Л. 4721 
Моісєєва Ф. А. 4289 
Монаєнко А. О. 4664 
Монченко О. В. 5149 
Мороз А. А. 5460 
Мороз А. С. 4250 
Морозов А. І. 5010 
Морозова М. М. 5165 
Москаленко О. В.  5121 
Москалюк Б. І. 4976 
Мошноріз М. М. 5238 
Музиченко А. О. 5340 
Мяло П. І. 5589 
Набіль А. 5138 
Набока О. О. 4834 

Нагорна Л. В. 5287 
Назаренко І. М. 5262 
Назарук М. М. 4816 
Найдьонов М. І. 4300 
Наумук О. В. 5471 
Недужко Ю. В. 5556 
Нестеренко Е. А. 4290 
Нестеренко О. Б. 4839 
Нікітенко Н. О. 5001 
Нікітін П. В. 4251 
Нікіфорова Л. О. 4425 
Ніковський А. (5565) 
Ніколаєнко А. П. 5212 
Ніколіна І. І. 4686 
Нілова Г. М. 5070 
Новак Н. Б. 4952 
Новицький Ю. Л. 5407 
Новожилов Б. В. 4344 
Носова Т. Ю. 4405 
Нужна С. А. 4858 
Овсяннікова Л. І. 4893 
О'Генрі (5507) 
Олексик О. Ф. 5090 
Олійник М. В.  4406 
Олійник О. М. 4291 
Ольшевський В. Л. 4862 
Омардибірова В. Н. 4859 
Омельченко П. В. 4840 
Опольська Н. М. 4585 
Опря Є. В. 5133 
Оришко С. П. 4747 
Орленко Н. А. 4802 
Осадовська І. А. 5053 
Осадча Л. В. 4292 
Осадчук Д. В. 5096 
Осинська О. В. 4586 
Остапущенко Д. Л. 5150 
Острик В. Ю.  5263 
Островерхова Н. М. 4714 
Отрощенко Л. С. 4803 
Павленко М. О. 5091 
Павленко О. М. 4507 
Павлов С. В. 4206 
Павловська С. В. 4694 
Павловський В. Л. 4293 
Паласевич М. Б. 4476 
Пальчикова Г. В. 5092 
Панова В. Є. 4365 

Панченко С. В. 5323 
Панькевич С. Г. 4944 
Папарига П. С. 4934 
Партика М. В. 4876 
Пархоменко Л. А.  5264 
Пасенко В. М.  4477 
Патик В. В. 5541 
Пацкун Е. Й. 5035 
Пашенюк І. А. 4825 
Пащенко О. В. 4804 
Педченко С. О. 5498 
Пендраковський К. В. 5122 
Перебийніс М. Г. 4542 
Передерій Г. П. (5230) 
Пермякова О. Г. 4722 
Перфілова Л. В.  5123 
Песчанський О. І. 4850 
Петренко С. А. 4637 
Петриченко Н. Г. 5503 
Петричко Н. О. 4615 
Петров С. Є. 4616 
Петрова Л. О. 4935 
Петрова С. В. 4687 
Пилипчук Я. В. 5551 
Пиц В. І. 4426 
Підлубний В. М. 5590 
Пілярський В. Г. 5275 
Пінькас Г. І. 4536 
Побережець О. Л. 5131 
Побережна О. Ю.  5482 
Побіженко І. О. 4207 
Погребняк І. О. 5093 
Подколзін І. В. 4630 
Подорожній Є. Ю.  4647 
Поєдинцева І. В. 4841 
Покрова Є. В. 5054 
Поливана Л. А. 5341 
Полівчак В. С. 4537 
Політова І. В. 4407 
Помещикова І. П. 5452 
Пономаренко О. В. 5213 
Пономаренко Т. В. 4252 
Пономарьова Г. П. 4587 
Попадюк О. Я. 5055 
Попко С. М. 4695 
Поплавська- 
Мельниченко Ю. В. 5438 
Попов К. С. 4929 
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Попович Г. Б. 4977, 5106 
Постельжук О. П. 5591 
Пострелко В. М. 5007 
Предко С. В. 4317 
Притула Р. О. 4888 
Приходченко Л. Л. 4665 
Приходько С. І. 5175 
Пришляк В. О. 4842 
Прімєрова О. К. 4478 
Провоторова Н. В.  4345 
Продан Т. Я. 4479 
Проскурняк О. П. 4318 
Протас В. В. 5094 
Проценко Г. О. 5111 
Пугачова М. А. 5432 
Пучина О. В. 4319 
Радзиняк Т. І. 4327 
Радіонова Г. В. 4336 
Радченко О. В. 4666 
Разорьонова М. В.  4723 
Ракитська І. В. 5099 
Ракша Н. В. 5379 
Ратушна Т. О. 4346 
Рахнін А. В. 4843 
Рахуба В. О.  5421 
Рачинська Г. В. 5152 
Рева Н. М. 5592 
Ревуцька О. Є. 4524 
Ремеслова О. Л. 4253 
Рибалко Н. О. 5380 
Рибась О. Ф. 4877 
Рижаков Д. А. 4508 
Рижков О. С. 5166 
Римар С. В. 5156 
Рись Л. Ф. 5472 
Рихліцька К. В. 5071 
Різник В. В. 4805 
Ріщук Л. І.  4254 
Роговський О. М. 4282 
Родак О. Я. 5398 
Родіонов О. В. 4408 
Романенко В. В. 5453 
Романенко С. В. 5002 
Романишин В. О. 4894 
Романюк А. В. 4208 
Романюк Ю. А. 5036 
Ромасевич Ю. О. 5200 
Росоляк О. Б. 4588 

Рудакевич І. Р. 5532 
Руденко В. В. 4638 
Руденко Л. С. 4276 
Рябчикова Ф. Д. 4274 
Сабалаєва Н. О. 5167 
Савицька С. О. 4409 
Савкова О. Й. 4229 
Савченко Д. В. 4917 
Савченко- 
Шагінян Т. Л. 5444 
Савчук Р. В. 5107 
Саєнко О. С. 4509 
Саітгареєв Л. Н. 5222 
Салій А. В. 4294 
Самойленко С. Г. 5593 
Самойлік М. С. 4510 
Самофалов В. В. 4255 
Самсонова Я. О. 4654 
Самчук У. (5490) 
Сафонов В. М. 5411 
Сватенков О. В. 4711 
Свєженцева О. І. 5552 
Свиридов С. О.  5239 
Свиридюк Н. П. 4567 
Свистун Л. А. 4443 
Свістунов О. С. 4704 
Світлична С. П. 4729 
Селезньов М. О. 4617 
Селівачова У. М. 4937 
Семен І. С. 4945 
Семеніхіна В. П. 5226 
Семенов В. В. 4835 
Семенюченко В. В. 4930 
Семко В. Л. 4358 
Семкова Л. В. 4553 
Сендзюк Р. В. 5256 
Сенчило О. О. 4826 
Серденко Б. Б. 5072 
Сердюк О. В. 5288 
Серьогін С. С. 4657 
Сєров Ю. О. 4216 
Сиваненко Г. П. 4538 
Симак А. В. 5381 
Симоненко С. І. 5301 
Синах А. О. 4295 
Сі Ює 5146 
Сікорська І. М. 5519 
Сілічєва Н. Є. 4447 

Сіман О. М. 4331 
Сіреджук П. С. 5557 
Сіренко О. А. 5124 
Сіскос Євангелос 4545 
Сітенко Т. В. 5439 
Скакун В. А. 5426 
Скакун Л. С. 5342 
Скачок Л. М. 5282 
Скірка Н. Я. 4688 
Скомороха Л. В. 4589 
Скоропадський П. (5559) 
Скотар С. О. 5283 
Слабко Я. Я. 4347 
Славко Т. О. 4273 
Сліпушко О. М. 5512 
Слюсар Т. М. 5440 
Смаль В. З. (4769) 
Смирнов В. О. 4947 
Смірнова Л. Л. 4806 
Смірнова О. В. 4918 
Смотрова О. І. 4881 
Снагощенко В. В. 4807 
Снитіна В. О. 5441 
Собко Б. Ю. 5214 
Собовий О. М. 4590 
Соболь Т. В. 4873 
Совенко С. П. 5454 
Соколов А. С. 4372 
Соловей С. О. 5197 
Соловйова О. Є. 5382 
Сон М. О.  4985 
Сорокін В. Ф. 5192 
Сотніков А. Г. 4882 
Спиридонова О. О. 4940 
Спичак Н. П. 5455 
Стаєнний О. В. 5302 
Стаканов Р. Д. 4554 
Станкевич І. П. 4359 
Стародубцева І. В. 4724 
Стасюк М. В. 4734 
Стахів О. В. 4427 
Стахів Р. І. 4203 
Стеля І. О. 4209 
Степова О. В. 5227 
Степ'юк М. Д. 5218 
Стерн Л. (5506) 
Стецюк С. М. 5219 
Стичинський С. О. 5056 
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Стокіпний О. Л. 4217 
Сторонянська І. З. 4429 
Сторчай О. В. 5429 
Стрелко О. Г. 5230 
Стрельський В. І. (5541) 
Струк Н. П. 4511 
Струтинська Н. Ю. 4923 
Ступнікер Г. Л. 4256 
Стус В. (5515) 
Субіна Т. В. 4591 
Сугак Ю. Д. 4906 
Сукманюк О. М. 5268 
Сулима О. П. 5499 
Сурженко Л. О. 5343 
Суха Н. А. 5401 
Сухань В. О. 4480 
Сухарева К. В. 4296 
Сухоруков С. І. 5198 
Сучков А. В. 4512 
Сяська І. О. 4748 
Сяський В. А. 4907 
Тагірова Г. В. 4297 
Таран А. А. 5500 
Терефенко Р. М. 5220 
Терницький С. М. 4689 
Тивончук О. С.  5075 
Тимочук В. В. 5125 
Тимошенко Є. В. 5179 
Тимошенко О. П. 4968 
Тимошенко Т. Г. 4919 
Тимрієнко І. Ю. 5344 
Тимченко О. М. 4453 
Тиришкіна С. М. 4932 
Тихонов І. В. 5329 
Тихонова О. О.  4993 
Тичина О. Л. 5383 
Тищенко М. П. 4410 
Тищенко- 
Монастирська О. О. 5461 
Тірік'ян Е. (4343) 
Ткаченко О. Є. 4298 
Ткачук В. В. 4712 
Ткачук В. П. 5306 
Томчук С. В. 4481 
Тоцька Л. О. 4808 
Троян М. Ю. 5384 
Труфіна Ж. С. 5345 
Туз Л. Г. 4320 

Туркін А. А. 4895 
Тутутченко О. В. 4411 
Уварова О. О. 4568 
Удовенко К. В. 4592 
Українська О. О. 4412 
Унгурян Л. М. 5014 
Усатенко О. М. 4321 
Усеінова Л. Ю. 4809 
Усенко І. В. 4299 
Усманова Н. В. 4978 
Фадєєва М. В. 4322 
Фальц-Фейни  
(родина) (5569) 
Федак І. О. 4936 
Федечко М. Й. 5057 
Фединець Н. І. 4257 
Федорова В. О. 5322 
Філатов Д. Ю. 4920 
Філімоніхіна І. І. 4869 
Філіпюк А. Л. 5058 
Філь О. В. 4713 
Фіногенов О. Д. 5172 
Фітькало О. С. 5134 
Фогель О. О. 5059 
Фрідман О. В.  4323 
Фролова Н. Б. 4482 
Фрост Р. (5457) 
Фурман В. Г. 5060 
Хандій О. О. 4258 
Харковенко Р. В. 5139 
Хворова Г. М. 4756 
Хіврич О. Б. 5292 
Хіндеміт П. (5437) 
Ходак І. О. 5430 
Ходаківський П. В. 4931 
Холопцев О. В. 5523 
Хорошева О. К. 5126 
Хорошковата О. В. 5061 
Хохлін Д. О. 5228 
Храмова М. В. 4870 
Храпаль О. В. 4827 
Хряпін Е. О. 4543 
Хряпінський П. В. 4596 
Цапко Т. О. 5015 
Царенко І. Л. 4810 
Царенко Н. В. 4513 
Цвид Н. В. 4828 
Цибульська Є. О. 5151 

Циганенко Г. В. 5385 
Цицюра Н. І. 4979 
Цікра О. А. 5217 
Цололо С. О. 4202 
Цуркан Р. П. 5280 
Чабанюк О. М. 5346 
Чайка М. І. 5277 
Челомбіт О. П. 4980 
Челомбітько Т. В. 4514 
Чен Шуі 5147 
Чепурний І. В. 4939 
Чернадчук В. Д. 4631 
Чернобиль О. Є. 4872 
Чернуха І. О. 4324 
Чернявська Ю. Б. 4690 
Чигрин О. А. 5307 
Чистяков О. Г. 5026 
Чистякова І. А. 4483 
Чопей В. С. 4348 
Чорна Л. М. 5594 
Чорна М. В. 4924 
Чорна О. М. 4484 
Чорненька О. В. 4844 
Чорний В. В. 5327 
Чорнобай П. О. 5595 
Чорноус В. П. 4811 
Чорток Ю. В. 4259 
Чумаченко О. М. 4444 
Чуніхіна Т. В. 5417 
Чупринський Б. О.  4569 
Шабага С. Б. 4725 
Шабінський О. В. 4667 
Шаблистий В. В. 4618 
Шадура Н. І. 5290 
Шамота Г. М. 4260 
Шаповалова І. В. 4328 
Шарбель А. Е. 5433 
Шаригіна О. А. 5596 
Шатрова М. Б. 4269 
Шахін Н. Н. 5434 
Шведова Я. В. 4812 
Шевельов М. М. 5132 
Шевцов О. О. 4648 
Шевченко О. Г. 5442 
Шевченко О. С. 4749 
Шевчук В. (5516) 
Шевчук Л. П. 5347 
Шевчук О. О. 5240 
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Шепелєв В. О. 4860 
Шерман М. І. 4767 
Шестов Л. (4294) 
Шеховцов А. В.  4360 
Шигун М. М. 5332 
Шикін А. В. 4544 
Шинкарук С. П. 5501 
Шипко А. Ф. 4691 
Ширінський С. В. 5253 
Шиш І. М. 4413 
Шишкіна О. В. 5328 
Шкрабак О. А. 4965 
Шкуліпа П. А. 5180 
Шкуро В. В. 5011 
Шовкун Л. М. 4813 
Шокурова І. Г. 4941 

Шпотюк М. В. 5168 
Шрам Т. В. 5265 
Штанько Л. О. 4414 
Шульга Д. П. 4883 
Шумляєва І. Д. 4658 
Шутко Ю. І. 5443 
Шутяк О. В. 5308 
Шухевич Р. (5562) 
Щегорцова В. М. 4659 
Щепкіна Н. М. 5409 
Щерба О. В. 4352 
Щербак І. В. 4814 
Щербаковський Д. (5430) 
Щурко О. М.  4355 
Юдін О. О. 5095 
Юхимук В. П. 4750 

Якименко Я. М. 5234 
Ямненко Г. Є. 4448 
Янковой Р. В. 4515 
Яременко С. М. 4692 
Яремчук Я. В. 4942 
Ярова Н. В. 4485 
Ярова О. А. 4830 
Ярошева Н. А. 5140 
Ярошенко І. В. 5027 
Ясиновська О. Й. 5173 
Ясінська А. І. 4261 
Ятченко Є. О. 4626 
Яценко В. А. 4693 
Яцишин В. Ю. 4966 
Яцун В. В. 5188 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 
 музика 5437 
Автономна Республіка Крим 
 агробіологія 5284 
 біологія 4970 
 виноградарство 5290 
 заг. геологія 4947 
 заг. екологія 4947 
 корм. трави 5284 
 флора 4970 
 хвороби рослин 5290 
Англія 
 педагогіка 4715 
Арабський Халіфат 
 писем. джерела 5534 
Арабські країни 
 іслам. партії 4371 
Білорусь 
 історія 5550 
Буковина 
 історія 5590 
 музика 5436 
Велика Британія 
 вища освіта 4781 
 зовніш. політика 5547 
 інформ. технології 4707 
 історія 5546-47 
 лейборизм 4372 
 освіта 4707 
 філологія 4781 
 християнство 5546 

Вінницька обл. 
 фіз. географія 5526 
Волинська обл. 
 гідрологія 4944 
 етногр. музеї 4274 
 історія 5553, 5592 
 охорона природи 4828 
 реліг. рухи 5553 
Галичина 
 історія 5533, 5558, 5575, 5584, 5592 
 муз. культура 5575 
 сусп.-політ. процеси 5533 
 туризм 5584 
Гуцульщина 
 історія 5554 
Дніпро, р. 
 екологія 4826 
 етнокультура 5539 
 заг. генетика 4949 
 фауна 4949 
 флора 4826 
Дніпропетровська обл. 
 рівень бідності 4340 
Донбас 
 історія 5567 
Донецька обл. 
 агроекологія 5277 
 ґрунтознавство 5277 
Донецько-Криворізький басейн 
 інозем. інвестиції 4543 
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Європа 
 внутр. політика 4360 
 міжнар. економіка 4548 
 міжнар. право 4570 
 праворадикал. партії 4360 
Європейський Союз 
 аграр. право 4653 
 екол. право 4655 
 міжнар. право 4572 
Закарпатська низовина 
 твердокрилі (зоологія) 4984 
Закарпатська обл. 
 акціонер. т-ва 5355 
 екон. розв. 4380 
 економіка пром. вир-ва 4519 
 інновації 4441 
 педіатрія 5035 
 регіон. економіка 4436, 4441, 
  4521, 4698 
 спадк. хвороби 5035 
 страхування 4698 
 форми орг. в економіці 4380 
Запорізька обл. 
 історія 5588 
 преса 4275 
Західна Україна 
 економіка трансп. 5532 
 історіографія 5538 
 історія 5570, 5591 
 охорона пам'яток 5570 
 політ. влада 4354 
 соц. географія 5532 
 цукр. рослини 5285 
Ірак 
 воєн. історія 4695 
Іран 
 фіз. реабілітація 5119 
 хвороби органів руху 5119 
Ісландія 
 християнство 4335 
Карпатський біосфер. заповідник 
 геохімія 4934 
Карпатський екон. р-н 
 працевлаштування 4422 
 соціологія 4422 
Катеринославська губернія 
 історія 5580, 5595 
Керченська протока 
 океанологія 4940 

Київ 
 геодинаміка 4937 
 історія 5594 
 мистец. освіта 5429 
 музика 5439 
 нац. меншини 5594 
 спелеологія 4937 
Київська обл. 
 плодівництво 5288 
Київська Русь 
 історія 5574 
 літ. пам'ятки 5514 
 худож. стиль 5489 
Кіровоградська обл. 
 нар.-сценіч. танець 5445 
Комарники, с., Львів. обл. 
 історія 5577 
Країни Європ. Союзу 
 міжнар. екон. відносини 4546 
Країни Перс. затоки 
 архітектура 5434 
Країни Причорномор. басейну 
 міжнар. екон. відносини 4545 
Країни СНД 
 міжнар. екон. відносини 4549 
Країни Центр. Європи 
 уряди 4370 
Ліван 
 архітектура 5433 
Лівобережна Україна 
 захист рослин 5279 
 історія 5573 
 шкідники рослин 5279 
Львів 
 історія 5578 
 музика 5440 
 храми 5578 
Львівська обл. 
 геоморфологія 4939 
 історія 5577 
 рівень бідності 4340 
Монголія 
 історія 5551 
Ніжин, м., Чернігів. обл. 
 історія 5593 
Німеччина 
 вища освіта 4803 
 зовнішньоекон. політика 4803 
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 історія 5558 
 музика 5437 
 наука 4198 
 освіта 4198 
Норвегія 
 засоби мас. комунікації 4369 
 зовніш. політика 4369 
Одеська обл. 
 вироб. п-ва 4447 
Південна Україна 
 агротехніка 5273 
 історія 5569, 5576, 5596 
 молоч. пром-сть 4532 
 освіта 5576 
 рослинництво 5273 
 с.-г. меліорація 5275 
 садівництво 5287 
 фітопатологія 5287 
 цукр. рослини 5275 
Південне Передкарпаття 
 ґрунтознавство 5270 
Південно-Східна Азія 
 міжнар. відносини 4368 
Південно-Східна Україна 
 екологія 5255 
 лісівництво 5255 
 релігія 4346 
 соціокультур. технології 4346 
 флора 4978 
Південно-Східний Донбас 
 геохімія 4935 
Північна Україна 
 селекція рослин 5272 
Північне Приазов'я 
 етніч. спільноти 4341 
Північне Причорномор'я 
 археологія 5520 
 екологія 4985 
 молюски (зоологія) 4985 
Північно-Західне Причорномор'я 
 фауна 4982 
Поділля 
 історія 5559 
 флора 4979 
Подільське Придністров'я 
 геоекологія 5525 
Полісся 
 тваринництво 5306 

Полтавська обл. 
 історія 5568 
 краєзнавство 5568 
 ліс. госп-во 5256 
 соц. географія 5527 
Польща 
 архів. справа 5544 
 вища пед. освіта 4806 
 мовознавство 4806 
Правобережна Україна 
 плодівництво 5288 
Придніпров'я 
 флора 4974 
Присивашшя 
 флора 4980 
Російська імперія 
 історія 5549, 5585 
Семенівське нафт. родовище,  
Керчен. п-в 
 геофіз. дослідж. 4936 
Скандинавські країни 
 культура 5545 
Сколівські Бескиди, нац. природ. парк, 
Львів. обл. 
 флора 4972 
Слобідська Україна 
 вища освіта 4786 
 дошк. виховання 4729 
СРСР 
 наука 4197 
Східна Галичина 
 історія 5557, 5571 
 нац. меншини 5557 
Східна Україна 
 архітектура 5431 
 історія 5572 
США 
 вища гуманіт. освіта 4799 
 зовніш. політика 5548 
 історія 5548 
Україна 
 автоінспекція 4576 
 аграр. вир-во 4667 
 аграр. право 4652-54 
 адм. право4574, 4576, 4578, 4581, 4591, 4613, 4622, 4
 адм. судочинство 4577 
 архів. фонди 5543 
 архіви 5542 
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 архіт. пам'ятки 5540 
 архіт. православ. храмів 5432 
 банк. діяльн. 4476 
 банк. справа 4455, 4458, 4460, 4478 
 бібл. справа 4270 
 бібл. фонди 4271 
 бобові (рослини) 5280 
 бюджет. політика 4452, 4588 
 бюджет. право 4631 
 ветеринарія 5293, 5298 
 вибор. право 4587 
 вища освіта 4767 
 вищі навч. закл. 4660 
 військ. освіта 4264 
 військ. право 4601 
 вірусологія 4968 
 внутр. політика 4357, 4361-65 
 воєн. історія 5587 
 гірн. роботи 5214 
 госп. право 4620 
 громад. об-ня 5581 
 громад. орг. 4273 
 грош.-кредит. політика 4470, 4479 
 ґрунт. мікробіологія 5269 
 держ. адм. упр. 4456 
 держ. безпека 4685 
 держ. бюджет 4449 
 держ. влада 4657 
 держ. служба 4650, 4689 
 держ. упр. 4660, 4666, 4669, 4673, 
  4675-76, 4678, 4688, 4690, 4693 
 державотворення 4328 
 договір. право 4630 
 договори 4629 
 екол. право 4656 
 екологія 4816 
 екон. безпека 4667 
 екон. політика 4486, 4507, 4523 
 екон. розв. 4394, 4409 
 економіка 4396, 4419, 4516, 
  4518, 4676, 4688, 5522 
 економіка прод. вир-ва 4522 
 економіка сіл. госп-ва 4517 
 експорт 4540 
 ентомологія 4981 
 етніч. спільноти 4356 
 етноконфес. відносини 4331 
 етнокультура 5539 

 етнополітика 4352 
 журналістика 4276 
 зайнятість 4391 
 залізн. трансп. 4524, 4643, 5320, 
  5325, 5561 
 збройні сили 5446 
 земел. право 4651 
 імпорт м'яс. продуктів 4507 
 інвестиц. політика 4678 
 інвестиції 4474, 4476 
 інвестиції (економіка) 4379, 4386 
 інновації (економіка) 4391 
 інформ. безпека 4591 
 інформ. культура 4264 
 інформ. технології 4270, 4712 
 іпотека 4386 
 іпотеч. кредитування 4462, 4703 
 історіографія 5535-37, 5540-41 
 історія 5555-56, 5561-62, 5565, 
  5579, 5581-83, 5586, 5589 
 кардіологія 5046 
 комахи 5278 
 комп'ют. технології 4767 
 конституц. право 4588-89 
 кримін. відповідальність 4597, 4601 
 кримін. право 4595-96 
 кримін. судочинство 4599 
 кримін.-процесуал. право 4602 
 криміналістика 4604 
 ліс. госп-во 4540, 5254 
 маркетинг 4531 
 машинобудування 4669 
 миротворча діяльн. 4695 
 мистецтвознавство 5430 
 митна справа 4539 
 міжнар. відносини 5579, 5583 
 міжнар. міграція 4554 
 міжнар. право 4572 
 місц. самоврядування 4273, 4362, 
  4622, 4672, 4681, 4691 
 міськ. електротрансп. 4468 
 міфопоетика 4298 
 мовознавство 4737 
 монополії (ринк. економіка) 4528 
 морал. цінності 4328 
 муз. мистецтво 5443 
 музика 5442 
 мультикультуралізм 4280 
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 муніцип. право 4592 
 нар. медицина 4298 
 наука 4197-98, 4418 
 оборона країни 4375 
 образотв. мистецтво 4269 
 оподаткування 4456, 4474, 4477 
 організації 4272 
 освіта 4198, 4712 
 охорона здоров'я 4691 
 охорона природи 4815 
 пенсії 4636 
 писем. джерела 5534 
 підприємництво 4486 
 пневмонії 5298 
 податк. борги 4453 
 податк. система 4450 
 податк. служба 4591, 4684 
 політ. діяльн. 4350-51 
 політ. культура 4349, 4355-56 
 політ. партії 4375 
 політ. процеси 4355 
 політ. рухи 4373 
 права людини 4585-86 
 право 4270, 4555, 4557 
 право власності 4625 
 право соц. забезп. 4649 
 правоохорон. діяльн. 4662 
 правоохорон. органи 4647 
 правосвідомість 4556 
 працевлаштування 4418, 4420-21 
 праця 4426 
 прикордон. служба 4581, 4674 
 прокуратура 4648 
 пром. п-ва 4448 
 протестантизм 4334 
 регіон. економіка 4394, 4429, 
  4434, 4442-43, 4477 
 регіон. упр. 4661 
 риб. госп-во 4675 
 ринок молоч. продуктів 4516 
 ринок праці 4690 
 ринок спожив. товарів 5363 
 ринок цін. паперів 4469, 5530 
 рільництво 4968 
 с.-г. п-ва 4704 
 садів. т-ва 4625 
 свинарство 5293 
 серед. освіта 4737 

 сіл. госп-во 4272 
 соц. географія 5522, 5530 
 соц. захист 4650, 4696 
 соц. педагогіка 4706 
 соц. страхування 5555 
 соц. філософія 4277, 4280 
 соціологія 4342 
 страхування 4700-01, 4703-04 
 судоустрій 4589, 4639 
 терит. устрій 4658 
 тероризм 4613 
 транснац. корпор. 4437 
 транспорт. дисципліна 4683 
 труд. міграція 4419 
 труд. право 4643, 4647-48 
 труд. ресурси 4417 
 туризм 4520 
 уряди 4370 
 фармац. вир-во 4523 
 фіз. географія 5523 
 фіз. підготовка 5446 
 фін. право 4636 
 фін. ринок 4461 
 фінанси 4468 
 флора 4971 
 церков. музика 5441 
 цивіл. позови 4640 
 цивіл. право 4623 
 цивіл. судочинство 4641 
 цінні папери 4396 
 ціноутворення 4524 
 шкідники рослин 5278, 5280 
 юрид. психологія 4558 
 юрид. техніка 4561 
Українське Полісся 
 охорона природи 4825 
Українське Розточчя 
 геоморфологія 4938 
Українські Карпати 
 твердокрилі (зоологія) 4984 
 флора 4973, 4976-77 
УРСР 
 історіографія 5538 
 історія 5560, 5564 
 реліг. рухи 5560 
УСРР 
 історія 5566 
 сіл. госп-во 5566 
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Фінляндія 
 засоби мас. комунікації 4369 
 зовніш. політика 4369 
Франція 
 освіта 4722 
Харківська обл. 
 освіта 5524 
 регіон. економіка 4430 
 релігія 5528 
 соц. географія 5524, 5528 
Хмельницька обл. 
 регіон. прод. ринок 5531 
 соц. географія 5531 
Центральне Полісся 
 садівництво 5286 
 шкідники рослин 5286 

Чернівецька обл. 
 історія 5563, 5585, 5593 
 педіатрія 5032 
 спадк. хвороби 5032 
 флора 4975 
Чехословаччина 
 історія 5552 
Чорне море 
 океанологія 4941 
Шацький нац. природ. парк,  
Волин. обл. 4828 
Швеція 
 засоби мас. комунікації 4369 
 зовніш. політика 4369 
 право 4565 
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