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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

8082. Годун Н. І. Академік О. І. Душечкін (1874—1956 рр.): наукова, організа-
ційна робота та педагогічна діяльність у галузі агрохімічної науки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 
Годун Наталія Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7182 А] 

 УДК 001.891:63](477)(092) 
8083. Гриценко Н. Ф. Становлення та розвиток наукової думки про класифі-

кацію ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Гриценко Надія Федорівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6550 А] УДК 001:631.44](091) 

8084. Грищенко Т. Р. Вольф М. М. (1880—1933) — державний діяч, учений і 
один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 
Грищенко Тетяна Рубілівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. 
— К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-6552 А] УДК 001:631.5/.9](477)(092) 

8085. Логвинюк Т. В. Розвиток вітчизняної науки і техніки в 1951—1991 рр. 
(на матеріалах журн. "Наука і суспільство") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Логвинюк Тетяна Василів-
на ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Ско-
вороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3642 А] 

 УДК 001.891(477)"1951/1991" 
8086. Мірошник І. О. Діяльність Аманда Струве (1835—1898) в контексті роз-

витку залізничного транспорту і комунального господарства : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Мі-
рошник Ігор Олександрович ; М-во інфраструктури України, Держ. екон.-технол. ун-т 
трансп. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-6713 А] УДК 001.891:656.2](477)(092) 

8087. Незліна О. А. Наукова спадщина Є. О. Патона (1870—1953) в галузі за-
лізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Незліна Олена Анатоліївна ; М-во інфра-
структури України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6275 А] 

 УДК 001.89:629.4](477)(092) 
8088. Середа О. М. Наукова спадщина Рудольфа Вейгля — винахідника вак-

цини проти висипного тифу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.04 "Історія медицини" / Середа Орест Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. 
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мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6362 А] 

 УДК 001.892:615.371]:616.927](477)(092) 
8089. Скрипник В. В. Вчені-сходознавці в науковому та громадському житті 

Одеси (ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Скрипник Віктор Володимирович ; Чорно-
мор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2011-4102 А] 

 УДК 001(477.74-25)"18/19"(092) 

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

На ступінь кандидата 
8090. Анзін В. О. Забезпечення якості послуг передачі мультимедіа мережами 

нового покоління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Анзін Віталій Олегович ; 
Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 
С. О. Макарова]. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-5565 А] УДК 004.032.6:621.397.743 

8091. Лісіцина О. С. Методи ідентифікації сигналів в каналах передачі даних : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ю-
тер. системи та компоненти" / Лісіцина Олена Сергіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 
Черкаси, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3633 А]
 УДК 004.05 

8092. Лозовий П. І. Інформаційна технологія тонопередачі коротких фарбо-
друкарських систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Лозовий Павло Ігорович ; Укр. акад. друкарства. 
— Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6139 А]
 УДК 004:681.612-612 

8093. Майданюк І. В. Методи і засоби підтримки статистичних експериментів 
з GL-моделями при розрахунку показників надійності відмовостійких багатопроце-
сорних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Майданюк Іван Вікторович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3659 А] УДК 004.272.43 

8094. Механна С. С. А. Інтелектуальне діагностування цифрових систем на 
основі моделей структурного рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Самі С. А. Механ-
на ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7065 А] УДК 004 

8095. Наріманова О. В. Метод перевірки цілісності цифрового сигналу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захис-
ту інформації" / Наріманова Олена Василівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. По-
пова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4580 А] УДК 004.056.5 

8096. Нятіна Н. Л. Моделі та інформаційні технології управління трудовими 
ресурсами регіонально-промислових і соціально-економічних систем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
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Нятіна Наталія Леонідівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3840 А] УДК 004.03:005.95 

8097. Родіонов А. М. Логіко-ймовірнісний підхід до побудови захищених ін-
формаційно-комунікаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Родіонов Андрій Миколайо-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4012 А] УДК 004.056 

8098. Сенів М. М. Засоби прогнозування надійності програмного проекту із 
врахуванням показника його складності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 
Сенів Максим Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4075 А] УДК 004.052.3 

8099. Сизов А. І. Інформаційні технології та моделі підтримки прийняття рі-
шень у галузі продовольчого забезпечення Збройних Сил України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та ін-
форм. технології в економіці" / Сизов Алім Іванович ; НАН України, Міжнар. наук.-
навч. центр інформ. технологій та систем, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-6790 А] 

 УДК 004:355.65(477) 
8100. Скачек Л. М. Підвищення ефективності функціонування системи захис-

ту інформації на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Скачек Людмила Миколаївна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Публіч. АТ "НДІ електромехан. приладів" М-ва 
пром. політики України]. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-7855 А] УДК 004.056.5 

8101. Соколов А. Є. Моделі та інформаційні технології інтенсифікації і підви-
щення якості комп'ютеризованого навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Соколов Андрій Євгенович ; 
Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4121 А] УДК 004:37 

8102. Тарловський В. О. Інформаційна технологія інтелектуальної обробки 
слабкоформалізованої інформації в організаційних системах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Тарловсь-
кий Вячеслав Олексійович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4178 А] УДК 004 

8103. Томашевський Б. П. Метод побудови крипто-кодових засобів захисту 
інформації на недвійкових рівновагових кодах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Томашевський 
Богдан Паїсійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6406 А] УДК 004-056.5 

8104. Фесенюк А. П. Методи і засоби підвищення точності оцінки надійності 
відмовостійких багатопроцесорних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Фесенюк 
Андрій Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4255 А] 

 УДК 004.05 
8105. Чунарьова А. В. Методи підвищення ефективності захищених інформа-

ційно-комунікаційних систем на основі ідентифікації кодових конструкцій : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту 
інформації" / Чунарьова Анна Вадимівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (34 назви). — 100 пр. — [2011-5157 А] 

 УДК 004.056.5:004.415.3 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 
8106. Джавад Хаммад Абдельмахде Аль Равашдех. Методи побудови та 

структурна організація пам'яті з впорядкованим доступом на основі сортувальних 
мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Джавад Хаммад Абдельмахде Аль Равашдех ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7891 А] УДК 004.332 

8107. Миронець І. В. Метод підвищення оперативності доступу до конфіден-
ційних інформаційних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Миронець Ірина Вале-
ріївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-3767 А] УДК 004.312.2.056.55 

8108. Рак Н. Є. Механізм забезпечення конкурентоспроможності банків в умо-
вах економіки знань в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рак Наталія Євгенівна ; Ун-т банк. 
справи Нац. банку України. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-7786 А] УДК 004.332.4:336.71](477) 

8109. Сулейман А. Ю. М. Підвищення ефективності мікропроцесорних мереж 
керування судновими електроенергетичними системами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Сулейман Аднан Ю. М. ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-7089А] УДК 004.383 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 
8110. Панченко Л. Ф. Теоретико-методологічні засади розвитку інформацій-

но-освітнього середовища університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Панченко Лю-
бов Феліксівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 
2011. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—40 (50 назв). — 100 пр. — [2011-6296 А] 

 УДК 004:378.4.091.2 

На ступінь кандидата 
8111. Волков О. С. Методи кодування та декодування алгебраїчних каскадних 

згорткових кодів з використанням швидкого перетворення Фур'є : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 
мережі" / Волков Олексій Станіславович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4696 А] 

 УДК 004.415.3 
8112. Єрещенко Н. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу та прог-

нозування показників гідрогеохімічного моніторингу при техногенному навантажен-
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ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Ін-
форм. технології" / Єрещенко Наталія Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-7819 А] УДК 004.4:681.518 

8113. Кутельмах Р. К. Математичне та програмне забезпечення для розв'язу-
вання задачі комівояжера великих розмірностей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і 
систем" / Кутельмах Роман Корнелійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3577 А] 

 УДК 004.4 
8114. Левченко Р. І. Метод автоматичного динамічного розпаралелювання об-

числень для гетерогенних багатопроцесорних комп'ютерних систем зі слабким зв'яз-
ком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. 
та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Левченко Роман Ігорович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-3615 А] УДК 004.4'242 

8115. Любченко Т. П. Лексикографічні системи граматичного типу та їх засто-
сування в засобах автоматизованого опрацювання мови : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.21 "Структур., приклад. та математ. лінг-
вістика" / Любченко Тетяна Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського, [Укр. мов.-інформац. фонд]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 120 пр. — [2011-5804 А] УДК 004.43 

8116. Мохаммед К. Мохаммед. Методи і моделі оцінки ефективності застосу-
вання бездротових сегментів в інформаційних системах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мохаммед К. Мо-
хаммед ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3751 А] УДК 004.45 

8117. Нгене К. У. Інфраструктура убудованого діагностування HDL-моделей 
цифрових систем на кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Нгене Кристофер Умерах ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 120 пр. — [2011-7031 А] УДК 004.415.5 

8118. Нікітіна О. Ю. Комп'ютерні технології побудови систем цифрових водя-
них знаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Нікітіна Ольга Юріїв-
на ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3829 А] УДК 004.415 

8119. Семчишин Л. М. Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання мат-
ричних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Семчишин Ліда Михайлів-
на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Чернів-
ці, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4073 А] 

 УДК 004.4 
8120. Фірсов О. Г. Автоматизований комплекс для професійного відбору фахів-

ців для діяльності в умовах підвищеної небезпеки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та кібернетика" / 
Фірсов Олексій Геннадійович ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. 
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технологій та систем, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6426 А] 

 УДК 004.4:331.461 
8121. Шарчук Т. В. Сервіс електронного торговельного обладнання на логіс-

тичних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шарчук Тетяна Володимирівна ; Центр. 
спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Київ. славіст. ун-т]. — Львів, 2011. 
— 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-6843 А] УДК 004.4:005.932 

8122. Швідченко І. В. Побудова криптостеганосистем для розв'язання задач 
інформаційної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Швідченко Інна Віта-
ліївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2011. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4365 А] УДК 004.415.24 

8123. Шкуліпа І. Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи 
проектування паралельних алгоритмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 
Шкуліпа Ігор Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4385 А] УДК 004.4'24 

8124. Яцишин В. В. Методи і засоби забезпечення та контролю якості програмних 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. 
та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Яцишин Василь Володимирович ; Нац. 
авіац. ун-т, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4557 А] УДК 004.415.5 

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

На ступінь кандидата 
8125. Оксанич І. М. Методи і моделі оцінки та підвищення ефективності проб-

лемно-орієнтованого інтерфейсу користувача інформаційно-пошукової системи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Оксанич Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і 
систем. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-3805 А] УДК 004.5 

8126. Самойлова К. В. Формування вмінь з маркетингу освітніх комп'ютерних 
послуг у майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Самойлова Ка-
терина Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти, [Укр. 
інж.-пед. акад.]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2011-7411 А]
 УДК 004.5:378.147:62 

004.6 Дані 

На ступінь доктора 
8127. Ковалець І. В. Технології моделювання метеорологічних процесів із за-

своєнням даних вимірювань для систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
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Ковалець Іван Васильович ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (54 назви). — 100 пр. — [2011-6192 А]
 УДК 004.65:551.5 

8128. Нікітіна Т. Б. Багатокритеріальний синтез нелінійного робастного керу-
вання багатомасовими системами на основі аналітичних моделей нелінійного наван-
таження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-
матизація процесів керування" / Нікітіна Тетяна Борисівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (47 назв). — 100 пр. 
— [2011-7036 А] УДК 004.652:681.5 

8129. Танянський С. С. Моделі, методи та інформаційні технології інтеграції 
гетерогенних розподілених баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Танянський Сергій Станіславо-
вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 38 с. — Бібліогр.: с. 28—34 
(80 назв). — 100 пр. — [2011-7450 А] УДК 004.6 

На ступінь кандидата 
8130. Терещенкова О. В. Моделі та інформаційна технологія підтримки прий-

няття рішень в управлінні судноремонтом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Терещенкова Оксана Вікто-
рівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [ВНЗ "Херсон. держ. морський ін-т"]. — Херсон, 
2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2011-4184 А] 

 УДК 004.652:629.5.083.5 
8131. Федорченко К. А. Моделі, методи та інформаційна технологія генерації 

екстраординарних звітів в інформаційних системах організаційного управління : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Федорченко Костянтин Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектро-
ніки, [Херсон. держ. ун-т]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-4247 А] УДК 004.65 

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

На ступінь доктора 
8132. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг промислових підприємств : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Литовченко Ірина Львівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (54 назви). — 100 пр. — [2011-7005 А] 

 УДК 004.738.5:339.138 

На ступінь кандидата 
8133. Ізідінов А. С. Формалізація і моделювання процесів моніторингу трафіку 

в корпоративних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ізідінов Аділь Серверович ; Севастопол. нац. 
техн. ун-т. — Севастополь, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-6164 А] УДК 004.725.4:004.493 

8134. Лавренюк С. І. Методи оцінювання та прогнозування доступності інфор-
мації в грід-системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Лавренюк Сергій 
Іванович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5461 А] УДК 004.7 
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8135. Пономаренко О. В. Комп'ютеризована система виявлення свищів у про-
дуктопроводах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Пономаренко Олександр Ва-
сильович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-3942 А] УДК 004.73 

8136. Сахарова С. В. Оцінка впливу варіації прогнозованих параметрів на ха-
рактеристики мереж доступу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Сахарова Світлана Ва-
леріївна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Одес. держ. акад. холоду]. — 
К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-6354 А] УДК 004.725.5 

8137. Сіріньок-Долгарьова К. Г. Глобалізація світового новинного дискурсу : 
(на прикл. англомов. інтернет-медіа США, Великобританії, Індії та Австралії) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Тео-
рія та історія соц. комунікацій" / Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5229 А] УДК 004.738.5(100) 

8138. Турута О. П. Методи та засоби підвищення ефективності обслуговуван-
ня запитів в інформаційній мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Турута Олексій Петрович ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-4222 А] УДК 004.77.051 

8139. Шелестова А. М. Навчальна документація в інтегрованому інформацій-
но-комунікаційному просторі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознав., 
архівознав." / Шелестова Анна Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. ке-
рів. кадрів культури і мистецтв, [Харків. держ. акад. культури]. — К., 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6856 А] УДК 004.738:378 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 
8140. Поворознюк А. І. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень 

в медичній діагностиці на основі синтезу структурованих моделей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Повороз-
нюк Анатолій Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 
35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (46 назв). — 100 пр. — [2011-3921 А] 

 УДК 004.891:616-071 
8141. Прасол І. В. Методи агрегування моделей для розв'язання задач автома-

тизованого параметричного синтезу електронних схем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. 
робіт" / Прасол Ігор Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 
34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (38 назв). — 100 пр. — [2011-3952 А] УДК 004.896 

На ступінь кандидата 
8142. Барковська О. Ю. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної об-

робки напівтонових зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Барковська Олеся Юріїв-
на ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-4429 А] УДК 004.89 
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8143. Ліщук К. І. Лінійні моделі і методи автоматизованої підтримки в ієрар-
хічних системах прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ліщук Катерина Ігорівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6692 А] УДК 004.891.2 

8144. Мелкумян К. Ю. Автоматизована система моніторингу типових техно-
екологічних подій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Мелкумян Катерина Юріївна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3715 А] УДК 004.896 

8145. Нечволода Л. В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень 
технічного переоснащення машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Нечволода 
Людмила Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2011-4583 А] 

 УДК 004.896:621 
8146. Рибальченко Т. В. Прогнозування процесів споживання електроенергії 

на основі штучних нейро-фаззі мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Рибальченко Тарас 
Вячеславович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4002 А] УДК 004.8:004.032.26 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 
8147. Терещенко В. М. Побудова єдиного алгоритмічного середовища для ро-

зв'язування комплексу задач обчислювальної геометрії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та 
кібернетики" / Терещенко Василь Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—25 (41 назва). — 100 пр. — [2011-4182 А]
 УДК 004.925.8:681.5 

8148. Федорчук В. А. Методи і засади математичного моделювання динаміч-
них процесів в електромеханічних системах на основі структурно-орієнтованого 
підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Федорчук Володимир Анатолійович ; НАН Украї-
ни, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). — 100 пр. — [2011-4248 А] УДК 004.942 

На ступінь кандидата 
8149. Вишемирська С. В. Інформаційна підтримка прийняття рішень управ-

ління виробничими системами харчових підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Вишемирська 
Світлана Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 140 пр. — [2011-5605 А] УДК 004.9:664 

8150. Вітюк В. А. Моделі та інформаційна технологія організаційного управ-
ління ресурсами інноваційної діяльності в умовах невизначеності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ві-
тюк Віталій Антонович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 
ін-т". — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5609 А]
 УДК 004.9:330.341.1 
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8151. Гончарова Л. Л. Методи та засоби організації комп'ютерних систем і 
мережевих технологій моніторингу і ідентифікації аварійних режимів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Гончарова Лідія Леонідівна ; М-во інфраструктури України, Держ. 
екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-5633 А] УДК 004.9 

8152. Гора О. М. Методи й моделі обробки інформації у системах передачі 
польотних даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Гора Олександр 
Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5635 А]
 УДК 004.9:629.7.05 

8153. Гринченко М. А. Моделі та інформаційна технологія прогнозування 
процесів розвитку макроекономічних систем : (на прикл. Харків. обл.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Гринченко Марина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7889 А] УДК 004.942 

8154. Губін Ю. Л. Моделі та інформаційна технологія управління ліквідацією 
наслідків надзвичайних природних ситуацій на магістральних автодорогах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. техноло-
гії" / Губін Юрій Леонідович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5647 А] УДК 004.9:504.4 

8155. Ємельянов В. О. Інтелектуальна інформаційна технологія оцінки харак-
теристик сплавів в металографічному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ємельянов Віталій Олек-
сандрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Донбас. 
держ. техн. ун-т]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-5387 А] УДК 004.932:620.18 

8156. Крикля О. О. Комп'ютерне моделювання структури, властивостей поро-
вого простору та водневої ємності нанопористого вуглецю : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Крикля 
Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича. — К., 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). 
— 110 пр. — [2011-6665 А] УДК 004.942:[538.91:546.26 

8157. Лесів М. Ю. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії пар-
никових газів у прикордонних регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Лесів Мирослава Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2011-3622 А] 

 УДК 004.942:551.588.74 
8158. Логунов О. М. Моделі й методи автоматизованої ідентифікації виробів у 

шкіряній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Логунов Олександр Миколайович ; Донец. нац. 
ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4753 А] УДК 004.932:675 

8159. Міронова В. Л. Адаптивна інтелектуалізація інформаційно-аналітичної 
технології з безпеки руху високошвідкісних транспортних засобів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Міро-
нова Вікторія Леонідівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5827 А] УДК 004.9:656.052.8 

8160. Нетлюх О. П. Комп'ютерні технології побудови ситуаційних тренажерів 
для персоналу енергопідприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Нетлюх Ольга Петрівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 130 пр. — [2011-5212 А] УДК 004.9 

8161. Передрій О. О. Нормалізація проективних перетворень зображень мето-
дом компенсації впливу перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Передрій Олена 
Олегівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6740 А] УДК 004.932 

8162. Порван А. П. Метод та інформаційна технологія вибору рослинних лі-
карських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади 
і системи" / Порван Андрій Павлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3947 А]
 УДК 004.91:[615.322:616.859.1] 

8163. Славко О. Г. Моделі, метод та інформаційна технологія параметричної 
ідентифікації процесів передачі даних у комп'ютерних мережах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Слав-
ко Олена Геннадіївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кре-
менчук (Полтав. обл.), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. 
— [2011-7430 А] УДК 004.9 

8164. Файсал М. Е. Сардієх. Методи і алгоритми неієрархічної кластеризації 
для задач інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Файсал М. Е. Сардієх ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-4236 А] УДК 004.9 

8165. Фігура Р. Методи та засоби сповільненого відтворення польських ди-
фтонгів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Ін-
форм. технології" / Фігура Роман ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Суспіл. вищ. шк. 
підприємництва та менедж. (Лодзь, Польща)]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2011-7468 А] УДК 004.934 

8166. Цимбаленко Є. С. Інформатизація соціальних комунікацій: наукові кон-
ференції, правові складники та галузева структура : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.07 "Соц. інформатика" / Цимба-
ленко Євген Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. 
— К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2011-4830 А] УДК 004.9 

8167. Чорномаз І. К. Апаратно-програмне забезпечення попередньої обробки 
технічної інформації в комп'ютерних системах з обмеженими ресурсами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи 
та компоненти" / Чорномаз Іван Костянтинович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Чер-
каси, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2011-4339 А]
 УДК 004.91 

8168. Шубкіна О. В. Методи та моделі семантичного анотування текстових 
документів з використанням штучних нейронних мереж : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелек-
ту" / Шубкіна Ольга Василівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7505 А] 

 УДК 004.912.032.26 
8169. Щербінін К. С. Методи та моделі сегментації відео для систем метрич-

ного пошуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Щербінін Костянтин Сергійо-
вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-7118 А] УДК 004.93'14 

8170. Яблонський П. М. Геометричне моделювання поверхонь ґрунтооброб-
них знарядь дискового типу з урахуванням явища інтерференції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 
графіка" / Яблонський Петро Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т"]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(19 назв). — 120 пр. — [2011-5949 А] УДК 004.925.8:631.31 

8171. Яцишин М. М. Комп'ютерне моделювання та прогнозування відкладен-
ня неорганічних речовин у стовбурі газових свердловин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керуван-
ня" / Яцишин Микола Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-4558 А] УДК 004.9:622.32 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 
8172. Артеменко В. О. Теоретико-методологічні засади формування конкурентос-

проможності переробних підприємств АПК в умовах євроінтеграції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Артеменко Віктор Олександрович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (42 назви). — 100 пр. — [2011-7126 А] 

 УДК 005.936.3:631.145 
8173. Божкова В. В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інно-

ваційної продукції промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Божкова Вікторія 
Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—29 
(67 назв). — 100 пр. — [2011-6508 А] УДК 005.51:005.936.43 

8174. Воронков Д. К. Методологічні засади управління стратегічними змінами 
в діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Воронков Денис Костянтинович ; Схід-
ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 31 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 26—29 (32 назви). — 100 пр. — [2011-6044 А] УДК 005.342 

8175. Доненко В. І. Теоретико-методологічний комплекс забезпечення адаптив-
ного розвитку будівельних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Доненко 
Василь Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—38 (52 назви). — 100 пр. — [2011-6951 А] УДК 005.3:624.05 

8176. Зайцева І. Ю. Організаційно-економічні підходи до захисту підприємств 
автотранспорту від недружніх поглинань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зайцева Іраїда Юріївна ; 
Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Екз. деф.: с. 5—6, 
31—32 надруковано двічі, відсутні с. 3—4, 33—34. — 100 пр. — [2011-7220 А] 

 УДК 005.591.41 
8177. Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської 

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Коваленко Вікторія Володимирівна ; Одес. держ. екон. ун-т. 
— Одеса, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (72 назви). — 100 пр. — 
[2011-4935 А] УДК 005.21:336.71 

8178. Колосов А. М. Методологічні основи адаптивної організації діяльності 
промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колосов Андрій Миколайович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—29 (32 назви). — 100 пр. — [2011-7259 А] УДК 005.721/.722 

8179. Краснокутська Н. С. Управління потенціалом торговельного підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Краснокутська Наталія Станіславівна ; Вищ. навч. закл. Укооп-
спілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Полтава, 
2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (43 назви). — 100 пр. — [2011-3539 А]
 УДК 005:339.37 

8180. Попова О. Ю. Методологічні засади забезпечення екологічної спрямо-
ваності розвитку суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навко-
лиш. середовища" / Попова Ольга Юріївна ; Донец. держ. ун-т упр., [ДВНЗ "Донец. 
нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 
(56 назв). — 100 пр. — [2011-7670 А] УДК 005.5:502.17 

8181. Прохорова В. В. Управління економічним розвитком авіапідприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Прохорова Вікторія Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 
37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (74 назви). — 100 пр. — [2011-3973 А] 

 УДК 005.3 
8182. Семенченко Н. В. Генеза реструктуризації підприємств в умовах глоба-

лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Семенченко Наталія Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (35 назв). 
— 100 пр. — [2011-7421 А] УДК 005.591.4:339.92 

8183. Фролов С. М. Розвиток методологічних засад бюджетного менеджменту 
при реалізації державою соціально-економічної політики у прикордонних територіях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Фролов Сергій Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—38 (50 назв). — 120 пр. — [2011-4266 А] УДК 005:336.14 

8184. Чикуркова А. Д. Стратегічне управління персоналом суб'єктів господа-
рювання в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чикуркова Алла Дмитрів-
на ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва 
аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—30 (38 назв). — 100 пр. — [2011-5916 А] УДК 005.95:631.11 
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8185. Чорна М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної 
торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Чорна Марина Віталіївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Харків. держ. ун-т харчування та торгів-
лі]. — Донецьк, 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 150 пр. 
— [2011-4336 А] УДК 005.332.4:658.87 

8186. Шаріпова О. С. Адміністративне управління гармонізацією діяльності 
інтегрованих агропромислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шаріпова Ольга Сергіїв-
на ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Лу-
ганськ, 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (49 назв). — 110 пр. — [2011-7493 А]
 УДК 005.591.452:338.43 

На ступінь кандидата 
8187. Абрамович О. К. Поведінка споживача в системі управління конкурент-

ною стратегією підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Абрамович Ольга Костянтинівна ; 
Чернігів. держ. технол. ун-т, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Чернігів, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4401 А] 

 УДК 005.343 
8188. Антипова Л. О. Подолання дезорганізації діяльності промислового підп-

риємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Антипова Лілія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4412 А] УДК 005.7 

8189. Антонян О. А. Трансформація показників діяльності суб'єктів господа-
рювання для інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпе-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. 
безпека суб'єктів господар. діяльн." / Антонян Олена Альбертівна ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-6884 А] УДК 005.934:005.63 

8190. Ачкасова О. В. Удосконалення визначення стратегії підприємства в 
умовах кризи на основі збалансованої системи показників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ачкасова 
Оксана Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4418 А] УДК 005.21:338.124.4 

8191. Білокінь Ю. А. Моделі і метод формування комплексу робіт в проектах 
утилізації авіаційної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Білокінь Юлія Анатоліївна ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5584 А] УДК 005.93:629.73 

8192. Бойківська Г. М. Ефективність використання виробничого потенціалу 
підприємств переробної промисловості системи АПК : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бойків-
ська Галина Миколаївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — 
Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-6009 А] УДК 005.336:631.14 

8193. Болдирева А. С. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю під-
приємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Болдирева Анжела Сергіївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2011-7150 А] 

 УДК 005.21:621 
8194. Бондаренко С. С. Використання концепції постійного вдосконалення в 

управлінні промисловим підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бондаренко Сергій 
Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2011-7153 А] УДК 005.9 

8195. Брінцева О. Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з 
управління персоналом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Брінцева Олена Григорівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-5592 А] УДК 005.95 

8196. Бровкіна Ю. О. Пріорітети структурної трансформації підприємств хлібо-
пекарської промисловості : (на прикл. Одес. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бровкіна Юлія 
Олексіївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6022 А] 

 УДК 005.591.4:664.6.013](477.74) 
8197. Васюк І. В. Маркетингова логістика в системі управління підприємства-

ми харчової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Васюк Інна Володимирівна ; Відкритий 
міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 120 пр. — [2011-7161 А] УДК 005.932:664 

8198. Виклюк М. І. Регулювання інноваційної діяльності підприємств транс-
портного машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Виклюк Мар'яна Іванівна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 120 пр. — [2011-6037 А] УДК 005.342:621 

8199. Воробйов В. І. Моделювання системи моніторингу економічної безпеки 
підприємств видавничо-поліграфічної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Во-
робйов Віталій Іванович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, 
[Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 150 пр. — [2011-5614 А] УДК 005.412:655.15 

8200. Гилка У. Л. Обґрунтування вибору методів аналізу фінансово-еко-
номічної діяльності телекомунікаційних підприємств для управління їхньою конку-
рентоспроможністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гилка Уляна Леонідівна ; Держ. ун-т 
інформ.-комунікац. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-6929 А] УДК 005.915:621.39 

8201. Горбачова І. В. Система управління персоналом сільськогосподар-
ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Горбачова Ірина Володимирівна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4703 А]
 УДК 005.95 
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8202. Гребеник Т. В. Управління процесом громадянського виховання студен-
тів вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Гребеник Тетяна Вікторів-
на ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-6066 А] УДК 005.3:378.015.31 

8203. Гречко О. В. Механізми стратегічного управління конкурентоспромож-
ністю авіакомпанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гречко Олександр Васильович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2011-5178 А] УДК 005.21:656.7 

8204. Джарадат Т. А. С. Забезпечення розвитку конкурентоспроможності під-
приємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Табет Ахмад Салем Джарадат ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6815 А] 

 УДК 005.332.4:338.436 
8205. Дзина М. А. Оцінювання якості резервів конкурентоспроможності про-

мислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дзина Максим Анатолійович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — 
Луганськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2011-7201 А] УДК 005.332.4 

8206. Дорошко М. В. Діагностика процесу прийняття інвестиційних рішень у 
системі економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Дорош-
ко Марина Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. 
— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—20 (36 назв). — 100 пр. — [2011-6953 А] 

 УДК 005.53:338.246.8 
8207. Дроботя Я. А. Управління логістикою матеріальних запасів аграрних пі-

дприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дроботя Яна Анатоліївна ; Полтав. 
держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-5017 А] УДК 005.932:631.15 

8208. Дунда С. П. Управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Дунда Світлана Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 120 пр. — [2011-6956 А] 

 УДК 005.412:664.6 
8209. Дюк А. А. Управління організаційним розвитком сільськогосподар-

ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дюк Анна Андріївна ; Миколаїв. держ. 
аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Мініст-
рів України]. — Миколаїв, 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2011-7747 А] УДК 005.7:631.11 

8210. Єфременко О. В. Використання оцінки конкурентостійкості в оцінюван-
ні конкурентоспроможності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Єфременко Олена Во-
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лодимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — [2011-7568 А] 

 УДК 005.332.4:658.15 
8211. Занічковська О. Ю. Формування та оцінювання економічних планів в 

системі методів менеджменту машинобудівного підприємства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Занічковська Олена Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7749 А] 

 УДК 005.51:621 
8212. Запорожець І. М. Удосконалення моделей управління вартістю в проек-

тах і програмах судноремонтних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Запорожець Ірина 
Михайлівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6112 А] 

 УДК 005.8:629.5.083.5 
8213. Іванова Л. С. Стратегії посилення конкурентних переваг молокопере-

робних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іванова Любов Степанівна ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква 
(Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2011-7772 А] УДК 005.332.4:637.13 

8214. Іванчук С. І. Методичні основи оцінювання кризового стану автотранс-
портних підприємств та обґрунтування стратегій виходу з нього : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Іванчук Світлана Іванівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5686 А] УДК 005.334:656.13 

8215. Каменська О. О. Формування механізму управління людським капіта-
лом в системі нефінансової складової стратегічного розвитку підприємства : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Каменська Оксана Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. 
техн. ун-т", [ДВНЗ "Донбас. держ. машинобуд. акад."]. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2011-7232 А]
 УДК 005.95/.96 

8216. Кіблік К. В. Організаційно-економічний механізм підвищення ефектив-
ності функціонування машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кіблік Катери-
на Володимирівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18. — 100 пр. — [2011-7242 А] УДК 005.61:621 

8217. Когут Ю. О. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Когут Юлія Олександрівна ; М-во інфраструктури України, Укр. 
держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7596 А] УДК 005:656.13 

8218. Козак К. Б. Управління розвитком трудового потенціалу персоналу 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Козак Катерина Богданівна ; Міжнар. 
ун-т бізнесу і права, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4637 А] УДК 005.95 
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8219. Комаринець С. О. Організаційна гнучкість машинобудівного підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Комаринець Софія Орестівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-7603 А] УДК 005.6:621 

8220. Короленко Н. В. Управління логістикою на туристичних підприємствах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Короленко Наталя Валеріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2011-6209 А] 

 УДК 005.932:338.48 
8221. Космідайло І. В. Механізм управління державними підприємствами : (на 

прикл. машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Космідайло Інна Василівна ; ПВНЗ "Єв-
роп. ун-т". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 120 пр. 
— [2011-5030 А] УДК 005.3:621 

8222. Кочубей Д. В. Управління логістичною діяльністю торговельних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кочубей Дмитро Вячеславович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-6218 А]
 УДК 005.932 

8223. Кравцова І. В. Розвиток системи управління державними корпоратив-
ними правами в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кравцова Ірина Ва-
леріївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3531 А] УДК 005:334.723(477) 

8224. Крисько Ж. Л. Управління реструктуризацією вертикально інтегрованих 
підприємств будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крисько Жанна Леонідівна ; Тер-
нопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-7612 А] УДК 005.591.4:69 

8225. Крутушкіна О. В. Стратегічне управління маркетинговими комуніка-
ціями підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крутушкіна Ольга Вікторівна ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-5733 А] 

 УДК 005.21:658.8 
8226. Кузьменко О. К. Механізм управління потенціалом розвитку торговель-

них підприємств системи споживчої кооперації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кузьменко 
Олександра Костянтинівна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 
торгівлі". — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2011-5452 А] УДК 005.742 

8227. Курінний О. В. Управління розвитком організаційної структури підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Курінний Олександр Володимирович ; Харків. нац. екон. ун-т. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3576 А]
 УДК 005.72 
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8228. Ладунка І. С. Оцінювання конкурентних переваг управлінського персо-
налу підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ладунка Ілона Сергіївна ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
150 пр. — [2011-5743 А] УДК 005.6 

8229. Лебедєва В. В. Стратегія розвитку підприємств санаторно-курортного 
комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка і упр. п-вами" / Лебедєва Віра Василівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3607 А]
 УДК 005.21:615.83 

8230. Ліхоносова Г. С. Організаційно-економічні засади самоорганізації підп-
риємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Ліхоносова Ганна Сергіївна ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-7298 А] 

 УДК 005.7 
8231. Лук'янова О. М. Шляхи удосконалення застосування лізингу рухомого 

складу на залізничному транспорті України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лук'янова Олена 
Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5468 А] УДК 005.932.2:656.2 

8232. Мажник Л. О. Формування технології управління персоналом промис-
лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мажник Лідія Олександрівна ; Харків. 
нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-5469 А] УДК 005.95 

8233. Малюга Л. М. Організаційно-економічні основи забезпечення конкуренто-
спроможності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малюга Люд-
мила Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т 
садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-7014 А] УДК 005.332.4:631.11 

8234. Мацьків Р. Т. Управління соціальною відповідальністю підприємств 
нафтогазового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мацьків Романа Тарасівна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7019 А] УДК 005.3:622.276 

8235. Мельник С. І. Формування системи економічної безпеки комерційного 
банку в умовах модернізації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / 
Мельник Степан Іванович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. 
справ. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 
— [2011-7836 А] УДК 005.922.1:336.71(477) 

8236. Михайленко Д. Г. Розвиток соціально-психологічних методів управ-
ління персоналом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Михайленко Дар'я Геннадіївна ; НАН 
України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4763 А]
 УДК 005.95 
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8237. Мірошник Р. О. Оцінювання та розвиток нематеріальних активів як 
складової інноваційного потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мірошник 
Роман Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7634 А] 

 УДК 005.591.6:657.421.3 
8238. Мокієнко Т. В. Формування стратегії управління витратами в сільсько-

господарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мокієнко Тетяна Володимирів-
на ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2011-3737 А] УДК 005.21:631.11 

8239. Мостова М. А. Управління санаційними заходами підприємств харчової 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Мостова Майя Амірахмедівна ; Нац. ун-т харч. техноло-
гій, [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (10 назв). — 130 пр. — [2011-6258 А] УДК 005.334.4:664 

8240. Надточій І. І. Формування та реалізація конкурентної стратегії під-
приємств з виробництва соків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Надточій Ірина Ігорівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-3786 А] УДК 005.343:663.81 

8241. Найпак Д. В. Управління організаційними змінами в забезпеченні роз-
витку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Найпак Денис Валерійович ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-6268 А] УДК 005.591 

8242. Небилиця О. А. Управління кар'єрним зростанням персоналу підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Небилиця Олена Анатоліївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5264 А]
 УДК 005.966 

8243. Нескуба Т. В. Стратегія підприємства залізничного транспорту в умовах 
реформування галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нескуба Тетяна Володимирівна ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-5764 А] УДК 005.21:656.2 

8244. Нижник І. В. Механізм підвищення конкурентоспроможності машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нижник Ірина Вікторівна ; Хмельниц. 
нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-3800 А] УДК 005.343:621 

8245. Олійник Л. Г. Механізм формування науково-технічного та інновацій-
ного розвитку підприємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олійник Люд-
мила Григорівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7353 А] УДК 005.591.6:67 
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8246. Пахаренко О. В. Інтегровані системи управління якістю діяльності підп-
риємств водного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пахаренко Ольга Володимирівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7664 А]
 УДК 005.6:628.1 

8247. Плахотнік О. О. Ефективні механізми проактивного антикризового уп-
равління підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Плахотнік Олександр Олегович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. 
обл.), 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-3916 А]
 УДК 005.334 

8248. Повідайчик М. М. Виробнича програма підприємств у системі страте-
гічного планування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Повідайчик Михайло Михайлович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3920 А] УДК 005.71-022.57:005.21 

8249. Позняк О. В. Управління логістичними витратами авіакомпанії : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Позняк Оксана Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2011-3931 А] 

 УДК 005.932:656.71 
8250. Половинчак Л. А. Організаційно-економічний механізм управління 

реструктуризацією підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Половинчак Леся Анатоліїв-
на ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-4789 А] УДК 005.591.4 

8251. Прончаков Ю. Л. Моделі системи управління проектами і методи конт-
ролю проектів з урахуванням резервів часу та вартості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Пронча-
ков Юрій Леонідович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 
— Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7906 А]
 УДК 005.8 

8252. Ренькас Б. М. Особливості управління загальноосвітнім навчальним за-
кладом в умовах профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Ренькас Броні-
слава Мирославівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН України. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5524 А]
 УДК 005:373.016 

8253. Рибнікова Н. О. Розробка системи планових показників економічної 
безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Рибнікова Наталія Олек-
сандрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2011-7055 А] УДК 005.5 

8254. Романко О. П. Планування конкурентоспроможності машинобудів-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Романко Ольга Петрівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 
100 пр. — [2011-7789 А] УДК 005.332.4:621 
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8255. Савицька О. М. Контролінг на наукомістких підприємствах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Савицька Олена Миколаївна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. 
розв., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—18 (31 назва). — 100 пр. — [2011-6775 А] УДК 005.5 

8256. Самофалов Ю. Є. Формування підприємством конкурентних переваг в 
умовах нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Самофалов Юрій Євгенович ; НАН Украї-
ни, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— 100 пр. — [2011-4054 А] УДК 005.343 

8257. Свідрик Т. І. Формування систем діагностування витрат машинобудівних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Свідрик Тетяна Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-4061 А] УДК 005.932.5 

8258. Слободян Н. Я. Організаційно-економічний механізм функціонування 
підприємств молочної промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Слободян Наталія 
Ярославівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2011-7076 А] УДК 005.2:637.1(477) 

8259. Смирнов Є. М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю торго-
вельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смирнов Євген Миколайович ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-4112 А] 

 УДК 005.21:339.137.2 
8260. Сорочан Д. В. Стратегічне управління товарно-інноваційним розвитком 

підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Сорочан Дмитро Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-4132 А] УДК 005.21:338.22 

8261. Степанюк Г. С. Еколого-економічний реінжиніринг виробничих проце-
сів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Степанюк 
Галина Сергіївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-6808 А] 

 УДК 005.591.4:622.32](477) 
8262. Струтинська І. В. Становлення та розвиток логістичних центрів як чин-

ник економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Струтинська Ірина Володимирівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 
Тернопіль, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-7857 А] УДК 005.932:629.33 

8263. Тарасова І. І. Інтелектуальне забезпечення процесу управління підприємст-
вом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Тарасова Ірина Ігорівна ; М-во аграр. політики та продово-
льства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6818 А] УДК 005.336.4 
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8264. Тимошенко Д. В. Мотиваційний механізм управління інтелектуальною 
працею персоналу нафтогазових підприємств та організацій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Тимошенко Дмитро Віталійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 
100 пр. — [2011-6819 А] УДК 005.336.4:622.32 

8265. Турська Н. В. Управління корпоративною власністю машинобудівних 
підприємств в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Турська Ната-
лія Володимирівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7863 А] 

 УДК 005.35:621 
8266. Ущаповський К. В. Прийняття управлінських рішень у процесі удоско-

налення кадрової роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ущаповський Костянтин Валерійович ; 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — До-
нецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-6416 А]
 УДК 005.95 

8267. Файвішенко Д. С. Оцінка ефективності брендингу на основі функціональ-
ного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Файвішенко Діана Сергіївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5556 А] УДК 005.336.1:659.127.6 

8268. Фалович В. А. Планування функціонування ланцюга поставок машино-
будівної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фалович Володимир Андрійович ; При-
ват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права", [Тернопіл. нац. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(23 назви). — 100 пр. — [2011-4821 А] УДК 005.932:621 

8269. Федірець О. В. Формування енергетичного менеджменту машинно-трак-
торного парку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федірець 
Олег Володимирович ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4240 А] 

 УДК 005:620.9]:631.37 
8270. Федорук О. В. Методичні основи діагностики імовірності банкрутства під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Федорук Олеся Володимирівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7466 А] 

 УДК 005.212:005.334.4 
8271. Хвостіна І. М. Оцінка ефективності функціонування системи інформа-

ційного забезпечення машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хвостіна Інеса 
Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — 
Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2011-7473 А] УДК 005.336.1:621 

8272. Ховрак І. В. Комплексна оцінка ефективності функціонування корпора-
тивного сектора національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ховрак Інна 
Вікторівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Кременчуц. нац. ун-т 
ім. Михайла Остроградського]. — Полтава, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—16. — 140 пр. — [2011-7476 А] УДК 005.336.1:334.78 

8273. Черкасова С. О. Економічний інструментарій управлінського моніто-
рингу процесу формування та забезпечення конкурентоспроможності промислово-
го підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черкасова Світлана Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2011-4831 А] УДК 005.332.4 

8274. Черніков О. І. Управління розвитком торговельної мережі пивовар-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черніков Олександр Іванович ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-6458 А] УДК 005.742:663.4 

8275. Шамрай О. М. Управління портфелями проектів конкурентоздатного 
суднобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Шамрай Олександр Миколайович ; 
Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 110 пр. — [2011-6471 А] УДК 005.8:629.5 

8276. Шибко О. М. Управління програмою перетворень на підприємстві за ре-
зультатами моделювання його життєвого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Шибко Окса-
на Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — 
Дніпропетровськ, 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-5935 А] УДК 005.53:658.5 

8277. Шматько Н. М. Управління гнучкістю підприємства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Шматько Наталія Михайлівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2011-4389 А] УДК 005.722 

8278. Шолудько П. В. Системно-подієві засади планування проектів захисту 
рослин обприскуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Шолудько Петро Васильович ; Львів. 
нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва" 
Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-4391 А] УДК 005.8 

8279. Шутяк Ю. В. Діагностика економічної безпеки підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Шутяк Юлія Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-4400 А] УДК 005.931.1 

8280. Щербак О. В. Удосконалення ризик-менеджменту діяльності промисло-
вого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Щербак Олена Віталіївна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-5320 А] УДК 005.52:005.334 
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8281. Юрик Н. Є. Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Юрик Наталія Євгенівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-4532 А] УДК 005.334:621 

8282. Яровікова Т. І. Інституційні основи формування мотивації суб'єктів гос-
подарювання у сфері реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Яровікова Тетяна Ігорів-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5958 А] УДК 005.32:331.101.3:339.187.4 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 
8283. Більченко Є. В. Культурологічний дискурс філософії діалогу: Чужий. 

Інший. Ближній. Третій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Більченко Євгенія Віталіївна ; М-во 
культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2011. — 28 с. — Бібліогр.: с. 20—26 (60 назв). — 
100 пр. — [2011-7726 А] УДК 008:130.2 

8284. Жукова Н. А. Елітарність як компонент культуротворення: досвід некла-
сичної естетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Жукова Наталія Анатоліївна ; Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 
(33 назви). — 100 пр. — [2011-5665 А] УДК 008 

На ступінь кандидата 
8285. Білецька О. О. Мовна культура сучасної молоді України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія ку-
льтури" / Білецька Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — 
К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6002 А] 

 УДК 008:81'271-057.87(477) 
8286. Герасименко О. А. Міська культура Волині ХVI—XVIII століть : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Герасименко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т культури і мис-
тецтв. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6053 А]
 УДК 008(477.82-21)"15/17" 

8287. Гуменчук А. В. Інформаційна культура як чинник трансформації сучас-
ної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Тео-
рія та історія культури" / Гуменчук Анатолій Васильович ; М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-6074 А] УДК 008:004]:37.014.3 

8288. Донська О. В. Музично-поетичний синтез як явище культури : (на мате-
ріалах витворів мистецтва сріб. ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Донська Олена Вікторів-
на ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7207 А] УДК 008"19" 

8289. Тихонова О. І. Сім'я як форма культурної традиції в сучасній цивіліза-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія 
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та історія культури" / Тихонова Ольга Іванівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-
кого. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7454 А]
 УДК 008:316.614.5 

8290. Тузов В. О. Культуротворчі процеси в Україні (кінець ХІХ — початок 
ХХ століття) як підґрунтя сучасних теоретичних інновацій : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Тузов Владислав Олександрович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 
культури і мистецтв. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-7862 А] УДК 008(477)"18/19" 

8291. Чернишова О. В. Тюрко-українські фольклорні зв'язки в пісенній твор-
чості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.02 "Світ. 
культура і міжнар. культур. зв'язки" / Чернишова Олена Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Респубік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Сімфе-
рополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4320 А]
 УДК 008:398(477)(=512.19) 

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 

На ступінь кандидата 
8292. Назарчук Т. Б. Розвиток бібліографії кримознавства в СРСР (1921—

1945) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Кни-
гознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Назарчук Тетяна Борисівна ; НАН Украї-
ни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-
го]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-2676 А] УДК 016:908(477.75)"1921/1945" 

8293. Промська О. Л. Розвиток метабібліографії в Україні (кінець ХІХ — 
початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Промська Олександра 
Леонідівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Рівнен. держ. 
гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-3970 А] УДК 016:011](477)"18/20" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 
8294. Дем'янюк Л. М. Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи 

в Ірані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книго-
знав., бібліотекознав., бібліографознав." / Дем'янюк Людмила Миколаївна ; НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6564 А] УДК 02(55) 

8295. Кузнецова М. М. Системне формування краєзнавчих електронних ресу-
рсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Кни-
гознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Кузнецова Марина Миколаївна ; Харків. 
держ. акад. культури. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-6234 А] УДК 027:004:908 

8296. Пальчук В. Е. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у забезпе-
ченні владних структур України (90-ті роки ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгоз-
нав., бібліотекознав., бібліографознав." / Пальчук Валентина Едуардівна ; НАН 
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України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6294 А] УДК 021.8:027.081](477)"19/20" 

8297. Симоненко Т. В. Мережеве інформаційно-бібліотечне забезпечення нау-
кових досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комуні-
кацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Симоненко 
Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 
2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5535 А] 

 УДК 025.4.036:004.7 
8298. Устиновський Д. В. Науково-бібліографічна діяльність Національної біб-

ліотеки України імені В. І. Вернадського (1918—2010): етапи, напрями, зміст : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліо-
текознав., бібліографознав." / Устиновський Дмитро Володимирович ; НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4229 А] 

 УДК 027.54(477-25):011]"1918/2010" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 
8299. Іващенко О. В. Журнал як феномен модерної культури: філософсько-

антропологічний аналіз графічного оформлення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія куль-
тури" / Іващенко Ольга Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4630 А] 

 УДК 070:130.2 
8300. Корчагіна О. В. Преса Ворошиловградської області 1938—1956 рр.: іс-

торико-типологічні та структурно-функціональні аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія жур-
налістики" / Корчагіна Оксана Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Запоріжжя, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3506 А] УДК 070(477.61)"1938/1956" 

8301. Привалова С. Ф. Журнали "Українська хата" (Київ, 1909—1914) та "Но-
ва Україна" (Прага, 1922—1928) як головні репрезентанти ідейного наповнення та 
особливостей публіцистики Микити Шаповала : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / 
Привалова Світлана Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5147 А] 

 УДК 070:821.161.2-92.09(092) 
8302. Савчинський В. Е. Цензурна політика російського самодержавства в 

"українському питанні" (друга половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Савчинський Володимир 
Едуардович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т історії України 
НАН України]. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-4042 А] УДК 070.13(477)"18" 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 

На ступінь кандидата 
8303. Бондар Н. П. Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та 

П. Мстиславця: філігранологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Бон-
дар Наталія Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — 
К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6014 А] 

 УДК 094.1 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 
8304. Ашиток Н. І. Мовна картина світу у філософсько-освітньому дискурсі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-
софія освіти" / Ашиток Надія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дро-
гобиц. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 
(36 назв). — 100 пр. — [2011-6496 А] УДК 1:81 

8305. Бойко О. П. Культура дозвілля: трансформації та перспективи розвитку 
у добу глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Бойко Ольга Петрівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 
(30 назв). — 100 пр. — [2011-4858 А] УДК 130.2 

8306. Буяшенко В. В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції : 
(соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Буяшенко Вікторія Василів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—29. 
— 100 пр. — [2011-6031 А] УДК 1:316.3 

8307. Гадєєв О. В. Україна у Другій світовій війні : (філософ.-іст. аналіз) : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. фі-
лософія та філософія історії" / Гадєєв Олександр Васильович ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Керчен. держ. мор. технол. ун-т М-ва аграр. політики та про-
довольства України]. — Сімферополь, 2011. — 38 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 31—35. — 100 пр. — [2011-6530 А] УДК 140.8+94(477)"1939/1945" 

8308. Дорога А. Є. Естетична традиція національної духовної культури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Дорога 
Алла Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2011. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (32 назви). — 100 пр. — 
[2011-6952 А] УДК 111.852 

8309. Кострюков С. В. Особливості взаємодії культури та влади в трансфор-
маційному суспільстві : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Кост-
рюков Сергій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (23 назви). — 100 пр. — [2011-6655 А] УДК 1:316.3 

8310. Кузь О. М. Філософсько-антропологічний вимір соціальності: постсучас-
ні конотації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Кузь Олег Миколайо-
вич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2011. 
— 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2011-3558 А] УДК 141.7+130.2 

8311. Кузьміна С. Л. Філософія освіти та виховання в київській академічній 
традиції ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філо-
соф. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Кузьміна Світлана Леонідівна ; Ін-т 
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філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — 
К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (35 назв). — 100 пр. — [2011-6994 А] 

 УДК 1:37.013](477-25)"18/19" 
8312. Майданюк І. З. Реконструкція ідей природного права у філософській 

думці України : (іст.-філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Майданюк Ірина Зіновіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31. — 
120 пр. — [2011-5807 А] УДК 141:340.122](477)(091) 

8313. Павлова Т. С. Філософсько-правове вчення Гегеля : (соц.-філософ. аналіз) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Павлова Тетяна Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 
100 пр. — [2011-7659 А] УДК 130.32 

8314. Чернієнко В. О. Ідентичність соціального суб'єкта у контексті соціокуль-
турних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чернієнко Володимир Олександ-
рович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 28—32. — 100 пр. — [2011-4322 А] УДК 1:316.347 

8315. Чікарькова М. Ю. Біблійний антропоцентризм та його роль у станов-
ленні європейської культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Чікарькова 
Марія Юріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 22—26 (50 назв). — [2011-6838 А] УДК 130.2 

8316. Чорноморець Ю. П. Еволюція візантійського неоплатонізму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Чорноморець Юрій Павлович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — 
К., 2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2011-4340 А] 

 УДК 141.131 

На ступінь кандидата 
8317. Алєксєєва К. І. Поняття ситуації у філософській антропології : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. ан-
тропологія, філософія культури" / Алєксєєва Катерина Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. 
— [2011-7721 А] УДК 141.319.8 

8318. Арабчук Я. І. Основні чинники соціалізації особистості в полікультур-
ному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Арабчук Ярослав Ілліч ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6492 А] 

 УДК 141.7:316.61 
8319. Башкеєва О. М. Особливості генезису категорії "ментальність" : (іст.-

філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Башкеєва Олена Миколаївна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-5165 А] УДК 130.122 

8320. Безукладова Л. В. Стан світської духовності в умовах техногенної циві-
лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Фі-
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лософ. антропологія, філософія культури" / Безукладова Лариса Василівна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—14. 
— 100 пр. — [2011-6504 А] УДК 130.122 

8321. Борєвой М. Б. Генезис і трансформація поняття віри в екзистенціальній 
філософії С. К'єркегора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Борєвой Максим Борисович ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-5246 А] УДК 141.32 

8322. Бояндіна Г. С. Принцип симпатії у філософській антропології : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антро-
пологія, філософія культури" / Бояндіна Ганна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4691 А]
 УДК 141.319.8:177.74 

8323. Вєдров О. І. Обґрунтування соціального знання в парадигмі філосо-
фії комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Вєдров Олексій Ігорович ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-5602 А] УДК 1:316.3 

8324. Гончарук К. О. Практика діалогу християнського тексту в філософії 
Середньовіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Гончарук Катерина Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 120 пр. — [2011-5634 А] УДК 111.32 

8325. Дьяковська Г. О. Наратив як форма буття соціальної пам'яті : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Дьяковська Галина Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2011-7567 А] УДК 141.78 

8326. Єременко Ю. В. Естетична сутність потворного: від класичної до некла-
сичної парадигми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.08 "Естетика" / Єременко Юлія Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2011-6102 А] УДК 111.85 

8327. Єрьоміна О. А. Естетичні чинники соціальної регуляції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Єрьоміна 
Олена Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6105 А] 

 УДК 111.852:316.62 
8328. Заремський М. Й. Погляди Я. П. Козельського в контексті європейської 

та вітчизняної філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Заремський Мечислав Йосипович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-7221 А] УДК 141(477)(092) 

8329. Калтишев С. В. Ніцшеанство в естетиці ХХ століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Калтишев 
Сергій Валерійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. 
— 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6170 А] УДК 111.852"19" 

8330. Ковальський Г. Є. Український традиціоналізм: соціально-філософський 
дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
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філософія та філософія історії" / Ковальський Григорій Євгенович ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7255 А]
 УДК 130.1+141.2]:316.75 

8331. Корнієнко Ю. В. Еволюція проектного простору дизайну та архітектури 
постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Корнієнко Юліана Василівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-7265 А] УДК 130.2:72.012 

8332. Корольова І. Є. Українська жінка в православній картині світу та націо-
нальній традиції: гендерні рецепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Корольова Ірина Євгеніївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-3503 А] УДК 141.72(477) 

8333. Костюк Н. П. Своєрідність експлікації фемінінності та маскулінності у 
західноєвропейській філософії : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Костюк Ната-
ля Петрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-3514 А] УДК 141.72 

8334. Кохановська М. Г. Антропологічні засади філософсько-богословської 
спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія 
культури" / Кохановська Марія Григорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2011-6658 А] 

 УДК 141.319.8:272-732.2 
8335. Ландяк О. М. Стратегії конструювання ідентичності у телесеріалах в 

українському медіапросторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Ландяк Оксана 
Миронівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6123 А] 

 УДК 141.319.8:[159.923.2:791.242](477) 
8336. Лец К. В. Топологія самореалізації особистості: екзистенціально-антро-

пологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Лец Катерина Воло-
димирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-6131 А] УДК 130.2:17.023.31 

8337. Логінова Г. М. Реконструкція некласичної парадигми мислення у дискурсі 
постструктуралізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Логінова Галина Миколаївна ; Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-5759 А] УДК 141.78(44)"19" 

8338. Марущак О. В. Оптимізм і нігілізм як екзистенціали людського буття : 
(соціокультур. і праксеол. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Марущак Олек-
сандр Вадимович ; Нац. авіац. ун-т, [Миколаїв. політехн. ін-т]. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5138 А] УДК 141.21+17.037 

8339. Метілка Д. В. Насилля в інформаційному суспільстві: соціально-філо-
софський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 



   

 
36 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Метілка Дмитро Вікторович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 
[Запоріз. нац. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5821 А] УДК 141.7 

8340. Михайлик О. Г. Цінність життя як об'єкт соціально-філософського дослід-
ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Михайлик Олег Григорович ; Держ. закл. "Півден-
ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3774 А] УДК 128 

8341. Михайлова І. І. Філософський антропологізм в контексті ренесансного 
неоплатонізму ХV століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Михайлова Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-5825 А] УДК 141.131"14" 

8342. Мікулак Н. М. Філософсько-освітні засади становлення модернової жі-
ночої ментальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Мікулак Наталія Михайлівна ; Держ. закл. "Пів-
денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Дніпропетров. обл. ін-т післядип-
лом. пед. освіти]. — Одеса, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-3779 А] УДК 1:37.013-055.2 

8343. Москалик В. В. Зв'язок мови та дії як предмет сучасної лінгвістичної філо-
софії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Фі-
лософ. антропологія, філософія культури" / Москалик Вікторія Вікторівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-5833 А] УДК 141.319.8:81 

8344. Назаренко М. С. Есхатологія в соціально-філософському дискурсі ХХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Назаренко Марія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-5495 А] УДК 141.7 

8345. Нич Т. В. Історико-філософська концепція В. Ф. Асмуса : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / 
Нич Тамара Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3825 А] УДК 141(477)(092) 

8346. Павленко О. Е. Ігрова концепція культури: український контекст : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Україно-
знавство" / Павленко Олег Едуардович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7760 А] 

 УДК 130.2:394.3(477) 
8347. Погоріла Л. М. Феномен жінки в інтерпретації Римо-католицької церк-

ви: цивілізаційні виклики сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Погоріла Людмила Михайлівна ; 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3924 А] УДК 141.72:272-662 

8348. Пода Т. А. Зміна дискурсу світової політики у постмодерній перспективі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Пода Тетяна Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5146 А] УДК 141.78 
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8349. Пономаренко О. В. Метафізика світла в українській філософії доби 
Київської Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Пономаренко Олена Вікторівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-7668 А] УДК 111(477) 

8350. Романишин Д. В. Ідея суспільного прогресу в українській філософії дру-
гої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Романишин Дмитро Васи-
льович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-
ка]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2011-6770 А] 

 УДК 141.7(477)"18/19" 
8351. Савинська І. В. Досвід особистості як предмет філософської антрополо-

гії : (на матеріалі сучас. томізму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Савин-
ська Інна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2011-7404 А] УДК 130.2:141.30 

8352. Савицька І. М. Феномен свободи як звільненої свідомості: філософсько-
антропологічний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Савицька Інна 
Мікловшівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-6774 А] УДК 123.1:141.319.8 

8353. Самчук О. О. Наративна ідентичність особистості : (іст.-філософ. аналіз) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 
філософії" / Самчук Олена Олександрівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4055 А]
 УДК 1(091) 

8354. Свінціцька О. І. Експресивно-інтуїтивістський та мовний концепти ес-
тетики Б. Кроче : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.08 "Естетика" / Свінціцька Олена Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Луганськ, 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6358 А] УДК 111.852(092) 

8355. Скиба О. П. Стиль наукового мислення: методологічний і культурно-
історичний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Скиба Оксана Петрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 16, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4098 А] УДК 001:165 

8356. Сокирко А. М. Світоглядно-ментальні особливості українського роман-
тизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Іс-
торія філософії" / Сокирко Анна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(6 назв). — 120 пр. — [2011-5856 А] УДК 1(091)(477) 

8357. Соколова Б. Ю. Культурологічна сутність феномену героїзму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. культорології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Соколова Богдана Юріївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-5857 А] УДК 130.2:179.6 

8358. Солдатська Т. І. Поняття респонсивності у сучасній філософії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антро-
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пологія, філософія культури" / Солдатська Тамара Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 120 пр. — 
[2011-7691 А] УДК 130.2 

8359. Спичак О. Е. Естетика метафоричного простору в українській поетиці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естети-
ка" / Спичак Олена Ернестівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-
ганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4670 А] 

 УДК 111.852:821.161.2-1.09 
8360. Старокожева М. С. Достеменність людського буття: трансцендентальна 

можливість Н. Аббаньяно та секуляризація і віра Дж. Ваттімо : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Старо-
кожева Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4993 А] УДК 111.32:141.32 

8361. Стецько Д. Я. Антропокультурна природа свободи: феноменологічний 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Фі-
лософ. антропологія, філософія культури" / Стецько Дмитро Ярославович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4151 А] УДК 123 

8362. Тарасюк Л. С. Креативність як феномен людського буття в культурі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Тарасюк Лариса Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6401 А]
 УДК 130.2 

8363. Ткач І. Я. Філософія соціальної роботи: антропологічний вимір : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Ткач Іванна Яремівна ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-4676 А] УДК 130.2 

8364. Ткаченко Р. В. Футурологічний дискурс соціальної філософії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Ткаченко Роман В'ячеславович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6823 А] УДК 1:316.3 

8365. Фоменко К. А. Відчуження як екзистенціальна проблема: досвід філо-
софсько-антропологічного дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / 
Фоменко Катерина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. 
— 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4262 А] УДК 130.2 

8366. Хайрулліна Ю. О. Світоглядна культура особистості людини в умовах 
перехідного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Хайрулліна Юлія Олек-
сандрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (4 назви). — 120 пр. — [2011-7706 А] УДК 130.2:316.72 

8367. Халимон М. М. Реактуалізація пам'яті та досвіду в наративній філософії 
історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Халимон Марина Михайлівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-5890 А] УДК 141.2 
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8368. Холоденко Н. В. Психоаналітична проблематика в українській філософ-
ській думці кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Холоденко Наталія 
Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. держ. технол. ун-т]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6834 А] 

 УДК 141:159.96](477)"18/19" 
8369. Цапліна І. С. Еволюція образу майбутнього в сучасних ідеологіях : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філо-
софія та філософія історії" / Цапліна Ірина Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріж-
жя, 2011. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5900 А] 

 УДК 141.1:316.75 
8370. Цепковська К. В. Конфігуративна функція сакрального в культурному 

бутті сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Цепковська Катерина 
Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4292 А] УДК 130.2:27](477) 

8371. Циценко Г. Б. Християнське анахоретство як філософсько-антрополо-
гічна проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Циценко Ганна Бог-
данівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7100 А] УДК 130.2:27-788-35 

8372. Чабала О. В. Розвиток освіти в умовах глобалізаційних викликів: соціаль-
но-філософський вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чабала Олег Володимирович ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2011-6448 А] УДК 1:37.014.3 

8373. Чернова Л. П. Соціально-філософська рефлексія сучасної наукової 
картини світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чернова Людмила Павлівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(4 назви). — 100 пр. — [2011-5912 А] УДК 140.8 

8374. Шатохіна Н. П. Феномен творчості в сучасному соціумі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Шатохіна Наталя Петрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7714 А] УДК 130.2:316.3 

8375. Шморгун О. О. Філософсько-гуманістичні ідеї в творчості І. Франка, 
Лесі Українки та В. Винниченка: екзистенційно-психоаналітичні виміри : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філосо-
фії" / Шморгун Олександра Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 120 пр. — [2011-5940 А] 

 УДК 141.32:821.161.2.09 
8376. Шоріна Т. Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості : 

(соціокультур. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Шоріна Тетяна Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (19 назв). — 100 пр. 
— [2011-7915 А] УДК 141.33 

8377. Щербакова І. М. Філософія подолання духовної кризи особистості засо-
бами освіти в період глобалізації та інформаційної революції : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Щер-
бакова Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5279 А] УДК 130.2:37 

8378. Ярош О. М. Містичний вимір неоплатонічного вчення Ніколи Кузансь-
кого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Іс-
торія філософії" / Ярош Олексій Миколайович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4551 А] УДК 141.131 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
8379. Блинова О. Є. Трудова міграція населення України: соціально-психо-

логічні механізми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Блинова Олена Євгенів-
на ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — К., 2011. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—27. — 100 пр. — [2011-6904 А]
 УДК 159.922.27:331.556.4 

8380. Большакова А. М. Особистісна реалізованість людини в онтогенезі : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Большакова Анастасія Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріж-
жя, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2011-6907 А] 

 УДК 159.923.2 
8381. Борисюк А. С. Соціально-психологічні засади становлення професійної 

ідентичності майбутнього медичного психолога : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / 
Борисюк Алла Степанівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
тюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—30. — 150 пр. — [2011-6909 А] УДК 159.922.7+316.6 

8382. Гарькавець С. О. Психологічні засади змінювання соціально-норматив-
ної поведінки особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Гарькавець Сергій 
Олексійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Схід-
ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2011. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—38. — 100 пр. — [2011-6052 А] УДК 159.923.33:316.623 

8383. Калмикова Л. О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей 
дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Калмикова Лариса Олександрівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 42 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—39. — 150 пр. — [2011-4928 А] УДК 159.922.7-053.4 

8384. Мойсеєва О. Є. Психологія агресивності підлітків : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Мойсеєва Олена Євгенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
тюка. — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (37 назв). — 100 пр. — 
[2011-3736 А] УДК 159.922.8:316.613.434 

8385. Панок В. Г. Теоретико-методологічні засади розвитку практичної психо-
логії в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Панок Віталій Григорович ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 28 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 22—26 (34 назви). — 100 пр. — [2011-7366 А] УДК 159.9.01 
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8386. Сергеєва Т. В. Психолого-педагогічні основи саморозвитку особистості: 
еко-гуманістичний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сергеєва Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 
100 пр. — [2011-6360 А] УДК 159.923 

На ступінь кандидата 
8387. Бабарикіна І. В. Психологічні особливості вікової динаміки страхів у 

навчальній діяльності школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бабарикіна Ірина Вячеславів-
на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5002 А] УДК 159.922.73 

8388. Варлакова Є. О. Формування готовності майбутніх практичних психо-
логів до розв'язання міжособистісних конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. робо-
ти" / Варлакова Євгенія Олегівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-6033 А] УДК 159.942.2:316.485.6 

8389. Вільдгрубе С. О. Структурні особливості самоставлення особистості в 
умовах соціальної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Вільдгрубе Світлана 
Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — 
К., 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. — [2011-6918 А]
 УДК 159.923.2 

8390. Вовк М. В. Психологічні наслідки переживань фрустраційних ситуацій в 
юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Вовк Марія Валеріївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4868 А] УДК 159.922.8 

8391. Гавриленко Я. А. Соціально-психологічні чинники міжособистісної за-
лежності в ранній юності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Гавриленко Яро-
слава Анатоліївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4614 А] 

 УДК 159.923.2-053.6:316.47 
8392. Гаврюшенко В. В. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії 

офіцерів у проблемних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Гаврюшен-
ко Владислав Володимирович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог-
дана Хмельницького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Хмельницький, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2011-6047 А] 

 УДК 159.923:355.082 
8393. Глушко О. І. Психологічна структура та форми прояву суб'єктної актив-

ності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Глушко Ольга Ігорівна ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5124 А] УДК 159.923.3:004.72 

8394. Грищук Е. Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції 
міжособової взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
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[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Грищук Елісо Юріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-7809 А] УДК 159.922.4:81'1 

8395. Гуменюк У. І. Особливості ірраціональних вірувань акмеперіоду люди-
ни в залежності від домінуючої психологічної функції та загальної установки свідо-
мості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. 
та вікова психологія" / Гуменюк Уляна Ігорівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служ-
би України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Хмельниць-
кий, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 120 пр. — [2011-5180 А]
 УДК 159.922.6 

8396. Долга Т. О. Психологічні передумови вдосконалення усної перекладаць-
кої діяльності студентів-філологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Долга Тетяна Олександрівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. держ. гуманіт. 
ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4902 А]
 УДК 159.923:378.147:81'25 

8397. Долженко О. С. Особистісні зміни у працівників органів внутрішніх 
справ на різних етапах службової діяльності та в пенсійному періоді : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / 
Долженко Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. держ. акад. фіз. 
культури]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-6090 А] УДК 159.923.2:351.741](477) 

8398. Заболотний С. М. Психодіагностика як засіб професійного відбору пер-
соналу державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умо-
вах" / Заболотний Сергій Миколайович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби Украї-
ни ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2011-6598 А] УДК 159.98:356.13(477) 

8399. Калайтан Н. Л. Психологічні чинники розвитку синдрому емоційного 
вигорання та його динаміка у лікарів швидкої й невідкладної медичної допомоги : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 
психологія" / Калайтан Наталя Леонтіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т"]. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-7581 А] УДК 159.9:61 

8400. Каневський В. І. Психологічні особливості парасуїцидальної поведін-
ки особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Каневський Віктор Іонович ; 
Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Миколаїв, 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6970 А] 

 УДК 159.923.07:616.89-008.441.44 
8401. Карпінська Р. І. Психологічні аспекти вагітності та пологів у жінок із 

захворюванням серцево-судинної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Карпінська Роксолана Іванів-
на ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-6174 А] 

 УДК 159.972:[618.2/.4:616.12-008 
8402. Кльоц Л. А. Психологічні особливості розвитку професійної самосвідо-

мості практичного психолога у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психоло-
гія" / Кльоц Любов Антонівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7590 А] УДК 159.922.6:37.015.3 

8403. Косар У. Б. Професійна самосвідомість керівника як чинник успішності 
управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Косар Уляна Богданівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-4736 А] УДК 159.923.2:35-051 

8404. Кулінка Ю. С. Формування готовності майбутніх педагогів до запобі-
гання девіантній поведінці підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кулінка Юлія Сергіїв-
на ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Криворіз. держ. пед. 
ун-т]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-7282 А] УДК 159.922.7 

8405. Кухар Т. В. Комунікативні стратегії соціально-психологічної адаптації без-
робітних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 
психологія; психологія соц. роботи" / Кухар Тетяна Володимирівна ; Ін-т соц. та 
політ. психології НАПН України. — К., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 
(4 назви). — 120 пр. — [2011-6997 А] УДК 159.923.07:331.567 

8406. Кущ О. С. Психологічні умови розвитку творчого мислення старшоклас-
ників засобами рольових ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кущ Олександр Сергійович ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5202 А] 

 УДК 159.955:373.5.015.3 
8407. Лагодзінська В. І. Формування психологічної готовності підприємців до 

ведення ділових переговорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія; екон. психологія" / Лагодзінська Валентина 
Іванівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3592 А] УДК 159.923:174 

8408. Лазаренко К. Д. Психологічні особливості комунікативного потенціалу 
керівників органів та підрозділів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Лазаренко 
Катерина Дмитрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. 
справ, М-во внутр. справ України]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-6681 А] УДК 159.923.3:351.741](477) 

8409. Ларіонов С. О. Особливості переживання працівниками органів внутріш-
ніх справ негативних психічних станів у типових ситуаціях службової діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. 
психологія" / Ларіонов Станіслав Олександрович ; М-во внутр. справ України, Хар-
ків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-3604 А] УДК 159.942.5:351.743 

8410. Левицька Л. В. Розвиток саногенних почуттів в учнів професійно-
технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Левицька Людмила Вікторівна ; 
Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. акад. 
пед. наук України]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-6126 А] УДК 159.942.52-057.876 
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8411. Лисюк С. Г. Забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців 
до екстремальних ситуацій професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умо-
вах" / Лисюк Сергій Григорович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2011-6687 А] УДК 159.947:355.11 

8412. Логін І. В. Психологічні чинники професійного становлення співробіт-
ників ізолятора тимчасового тримання МВС : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / 
Логін Ілля Васильович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(10 назв). — 120 пр. — [2011-6137 А] УДК 159.944:351.74 

8413. Любченко Н. В. Психофізіологічні чинники адаптації студентів перших 
курсів до навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.02 "Психофізіологія" / Любченко Наталія 
Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Сум. 
держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 120 пр. — [2011-6143 А] УДК 159.91:378.091.212 

8414. Маланьїна Т. М. Психологічні особливості подолання вчителями внут-
рішньоособистісних конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Маланьїна Тетяна Михайлівна ; 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7628 А] УДК 159.964.21:37.011.3-051 

8415. Малій Н. Ю. Психолого-педагогічні особливості розвитку креативної 
складової професійного мислення у майбутніх педагогів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Малій 
Наталія Юріївна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2011-3670 А] УДК 159.955:37-051 

8416. Мартиненко О. А. Психокорекційна казка як метод індивідуальної пси-
хологічної корекції станів дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. пси-
хологія" / Мартиненко Олена Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Хар-
ків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7015 А] УДК 159.9.019.4-053.5 

8417. Милославська О. В. Емоційний інтелект як складова комунікативної 
компетентності студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Милославська Олена 
Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. 
укр. акад."]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-3764 А] УДК 159.942-057.875 

8418. Мороз О. І. Формування міжособистісних взаємин дітей на етапі перехо-
ду від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку : (в умовах навч.-вихов. 
комплексу "шк. — дит. садок") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мороз Оксана Іванівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3742 А] УДК 159.922.6-053.4 
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8419. Мрака Н. М. Психологічні особливості формування літературної творчої 
уяви студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мрака Наталія Миколаївна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-6262 А] УДК 159.954.4:378.091.2 

8420. Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетент-
ності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Нежин-
ська Олена Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3794 А] 

 УДК 159.922.6 
8421. Нікітіна О. П. Психолого-педагогічні передумови ставлення до грошей в 

системі відношень особистості юнацького віку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Нікітіна Оксана 
Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5214 А] УДК 159.922.8:336.74 

8422. Панченко Т. Л. Формування психологічної готовності студентів з обме-
женими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психо-
логія" / Панченко Тетяна Леонідівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького, [Вищ. навч. закл. "Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 
"Україна"]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 120 пр. — [2011-6297 А] УДК 159.922.8:378.041-056.26 

8423. Петалла О. А. Особливості психологічного здоров'я учнів та його корек-
ція в процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Петалла Олена Анатоліївна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Класич. приват. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5217 А] УДК 159.922.83 

8424. Петренко І. В. Особливості саморегуляції довільної активності у школя-
рів з різною навчальною успішністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Петренко Ірина Володими-
рівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2011-5145 А] УДК 159.922.7 

8425. Петрус М. І. Вплив професійних стереотипів на діяльність лікарів-тера-
певтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 
психологія" / Петрус Магдалина Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психо-
логії ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-6743 А] УДК 159.9:614.25 

8426. Підпомога А. Ю. Засоби і методи профілактико-оздоровчих занять під-
літків з адиктивною поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення" / Підпомога Андрій Юрійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-6308 А] УДК 159.9.019.4:796.035-053.6 

8427. Поляков І. О. Професіографічний аналіз діяльності рятувальників Дер-
жавної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів 
МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Поляков Ігор Олександро-
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вич ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2011. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3938 А] УДК 159.922:351.743](477) 

8428. Рєпнова Т. П. Психологічні особливості розвитку культури емоцій під-
літків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. 
та вік. психологія" / Рєпнова Тетяна Петрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-3999 А] УДК 159.922.7:159.942 

8429. Сидоренко Ж. В. Соціально-психологічні передумови постановки мо-
лоддю життєвих завдань із досягнення психологічного здоров'я : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психо-
логія соц. роботи" / Сидоренко Жанна Вячеславівна ; Ін-т соц. та політ. психології 
НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-4801 А] УДК 159.923.33-053.67 

8430. Сторож О. В. Психологічні особливості творчої соціалізації старшоклас-
ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія; історія психології" / Сторож Олена Василівна ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4153 А] УДК 159.954:316.6-053.6 

8431. Ступакова О. В. Гендерні особливості ставлення працівників слідчих 
підрозділів органів внутрішніх справ до соціально-професійного оточення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психоло-
гія" / Ступакова Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4161 А] 

 УДК 159.9:347.156-055 
8432. Супрун Д. М. Психологічні умови розвитку мотивації збереження здоров'я 

у керівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Супрун Дар'я Миколаївна ; Хар-
ків. нац. ун-т внутр. справ, [Акад. упр. МВС]. — Х., 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4165 А] УДК 159.9:34]:351.741 

8433. Татарінов Є. В. Психологічні особливості розвитку кар'єрних домагань 
офіцерів Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Татарінов Єв-
ген Володимирович ; Нац. ун-т оборони України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2011-5275 А] УДК 159.9:355.13](477) 

8434. Твердохвалова Ю. Л. Психологічні особливості спрямованості особис-
тості кар'єрно-орієнтованих студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Твердохвалова Юлія Леоні-
дівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. 
— Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-4179 А] УДК 159.923.3:37.013.77 

8435. Ткаченко О. А. Формування у майбутніх практичних психологів прийо-
мів розуміння психологічної ситуації клієнта : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ткаченко Олена 
Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6822 А] УДК 159.9.072.42 

8436. Фоменко К. І. Губристична мотивація в структурі спрямованості особис-
тості студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
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[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Фоменко Карина Ігорівна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-5096 А] УДК 159.943:159.922.6 

8437. Циганчук Т. В. Динаміка переживання стресів студентами вищих 
навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Циганчук Тетяна Володимирів-
на ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5901 А]
 УДК 159.944.4-057.87 

8438. Чижма Д. М. Психологічні особливості особистісної саморегуляції у 
підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чижма Діана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-
ди]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 
120 пр. — [2011-4332 А] УДК 159.922.8 

8439. Чугуєва І. Є. Психологічна підготовка майбутніх спеціалістів з комп'ю-
терних технологій до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чугуєва Інна Євге-
нівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4341 А] УДК 159.922.6:004-051 

8440. Швець О. А. Вагітність та пологи як чинники зміни смисложиттєвих 
орієнтацій жінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Швець Олена Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — 
[2011-4364 А] УДК 159.923.2:[618.2+618.4 

8441. Яковенко О. К. Особливості впливу батьківської родини на психосексуаль-
ний розвиток особистості дівчат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Яковенко Олена Костянтинів-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-7511 А] УДК 159.922.8:613.88 

8442. Янковчук М. М. Психологічні особливості розвитку обдарованості 
дитини в сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Янковчук Марина Миколаївна ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. — [2011-5160 А] УДК 159.928.22:37.018.1 

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

На ступінь кандидата 
8443. Аулін О. А. Міфотворчість сучасних мусульманських еліт як соціальна 

дія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Аулін Олександр Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — 
К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4684 А] 

 УДК 165.9:28 
8444. Ковальчук І. А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці : 

(іст.-логіч. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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[спец.] 09.00.06 "Логіка" / Ковальчук Іван Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 120 пр. — [2011-7595 А]
 УДК 161/162 

8445. Ковтун Ю. В. Соціокультурний зміст українського традиціоналізму 
ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ковтун Юрій Васильович ; 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5197 А] УДК 165.5:316.61](477)"18/19" 

8446. Чайка Я. М. Трансдисциплінарність як умова розв'язання складних комп-
лексних проблем : (філософ.-методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Чай-
ка Яна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2011-7483 А] УДК 167.1 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
8447. Гайдукевич К. А. Морально-естетичні цінності в духовній культурі су-

часної української молодої сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. куль-
турології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гайдукевич Катерина Ана-
толіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6925 А] УДК 17.022.1:316.356.2(477) 

8448. Марченко Є. О. Генезис уявлень про справедливість : (соц.-філософ. аналіз) 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Марченко Євген Олександрович ; Ін-т вищ. освіти 
Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 
100 пр. — [2011-6155 А] УДК 177.9:[1:316.3 

8449. Миролюбенко Г. А. Інформаційна етика в просторі сучасних комуніка-
тивних процесів : (філософ.-етич. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Миролюбенко Ганна Анатоліївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 
(14 назв). — 120 пр. — [2011-5822 А] УДК 17:316.77 

8450. Петренко Н. В. Формування професійно-етичної компетентності майбут-
ніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Петренко Наталія Валеріївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. акад. Держ. прикордон. 
служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба України]. — 
Хмельницький, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — 
[2011-5509 А] УДК 174:355.233 

8451. Старцева Т. М. Співчуття як міра гуманності в умовах сучасного суспільст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Старцева Тетяна Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-4805 А] УДК 177.74+172.16 

8452. Черпіта Т. М. Арабо-мусульманські моральні цінності в кроскультурних 
процесах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.07 "Етика" / Черпіта Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6461 А]
 УДК 17.022.1:28-42 
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2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

27 Християнство 

На ступінь доктора 
8453. Борщевич В. Т. Православне духовенство Волині у ХХ столітті : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-
ни" / Борщевич Володимир Трохимович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п'якевича, Ін-т народознав., [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2011. — 
38 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (50 назв). — 100 пр. — [2011-7155 А] 

 УДК 271.2-725(477.82)"19" 

На ступінь кандидата 
8454. Загребельна Л. В. Конфесійне життя Рівненщини у 60-х — першій поло-

вині 80-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Загребельна Людмила Володимирівна ; Нац. ун-т 
"Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5191 А] УДК 2-1(477.81)"1960/1984" 

8455. Кучмай К. С. Християнські віроповчальні тексти у контексті писемної 
культури України ХVІ—ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кучмай Катерина Степанівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. 
— [2011-7618 А] УДК 27-23(477)"15/17" 

8456. Мартич Р. В. Інтерпретація сутності живого у філософії східної патрис-
тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Ре-
лігієзнавство" / Мартич Руслана Василівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-
ди"]. — Житомир, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-5261 А] УДК 27-9"01/07"-284 

8457. Мельничук М. С. Особливості трансформації ролі мистецтва в християн-
ському культі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мельничук Максим Святославович ; Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-3761 А] УДК 2-1:7 

8458. Павлюк Г. В. Становище та діяльність пізньопротестантських громад 
Волинської губернії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Павлюк 
Галина Володимирівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5504 А] 

 УДК 274(477.82)"18/19" 
8459. Панасенко О. В. Інституційні засади релігійної освіти в Україні : (на 

прикл. православ'я) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Панасенко Олександр Вікторович ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6295 А] УДК 27-47:37(477) 

8460. Халезова Л. В. Життя та богословсько-проповідницька діяльність 
В. Войно-Ясенецького (архієпископа Луки) в контексті його філософсько-релігійних 
поглядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Халезова Любов Володимирівна ; Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-4270 А] УДК 2-1(092) 
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3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь кандидата 
8461. Дембіцький С. С. Теоретична валідизація в соціологічному дослідженні: 

методологія та методи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Дембіцький Сергій Сер-
гійович ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-3237 А] УДК 303.214.3 

8462. Жалінська І. В. Громадське здоров'я: методологія оцінювання та об-
ґрунтування політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Жалінська 
Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Пту-
хи. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — 
[2011-4487 А] УДК 303.7:[332.146:614] 

8463. Жукова О. О. Соціальна політика першого уряду Е. Блера (1997—2001 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. істо-
рія" / Жукова Олена Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, [Вінниц. 
держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського]. — Чернівці, 2011. — 24 с. — Бібліогр.: 
с. 18—20. — [2011-5019 А] УДК 304.4(410)"1997/2001" 

8464. Любива Т. Я. Моделі лінійних структурних рівнянь як засіб верифікації 
соціологічних теорій середнього рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Любива 
Тетяна Ярославна ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3654 А] УДК 303.724.34 

8465. Нікітіна Т. Є. Перевірка валідності класових схем в соціології : (на прикл. 
класов. схеми Дж. Голдторпа) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Нікітіна Тетяна 
Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2106 А] УДК 303.214.3 

8466. Сальнікова С. А. Обґрунтування вимірювання показників релігійності у 
кількісних соціологічних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соц. наук : [спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соц. дослідж." / Сальнікова 
Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0459 А] УДК 303.2:2 

8467. Уколова А. А. Ринок праці та ринок освітніх послуг у старопромислово-
му регіоні: проблеми взаємодії : (на прикл. Донбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Уколова Алі-
на Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка]. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7095 А]
 УДК 303.725.3:331.5](477.6) 

31 Демографія. Соціологія. Статистика  

316 Соціологія 

На ступінь доктора 
8468. Бутченко Т. І. Соціальне проектування: проблема взаємозв'язку суспіль-

них потреб і державних інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філо-
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соф. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бутченко Тарас 
Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2011. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (28 назв). — 100 пр. — [2011-5170 А]
 УДК 316.343+141.7 

8469. Горбань О. В. Громадянське суспільство: ідея та механізм її здійснення : 
(соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філоcоф. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Горбань Олександр Володими-
рович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Нац. акад. природоохорон. та ку-
рорт. буд-ва]. — Сімферополь, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — 
[2011-4887 А] УДК 316.32 

8470. Демченко С. В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського 
суспільства: історія, теорія, українські реалії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / 
Демченко Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журна-
лістики, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара]. — К., 2011. — 34 с. — Бібліогр.: 
с. 29—31 (24 назви). — 100 пр. — [22011-6563 А] УДК 316.77 

8471. Маркова В. А. Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи роз-
витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Маркова Вікторія 
Анатоліївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. 
— 100 пр. — [2011-3682 А] УДК 316.774:002.2 

8472. Резнік О. С. Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, 
суб'єкти, способи реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. 
наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Резнік Олександр Станіславович ; 
Ін-т соціології НАН України. — К., 2011. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (32 назви). 
— 100 пр. — [2011-4588 А] УДК 316.3+316.422 

На ступінь кандидата 
8473. Бабій С. М. Соціальна робота як фактор формування світоглядної куль-

тури студентської молоді : (філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бабій 
Сергій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6888 А] УДК 316.6/.7-057.875 

8474. Бобро Н. В. Соціальний капітал як чинник професійної соціалізації 
правоохоронців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Бобро Наталія Валеріївна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т внутр. справ України]. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [22011-6007 А] УДК 316.472.47:351.74 

8475. Вилегжаніна М. В. Нормативно-правові акти в комунікаційному середо-
вищі сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Вилегжаніна Маріанна 
Вадимівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 
К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5603 А] 

 УДК 316.77:002](477) 
8476. Галаджун З. В. Комунікаційна дифамація як чинник соціальної відпові-

дальності мас-медіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-
мунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Галаджун Зоряна 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Галиц. ін-т 
ім. В. Чорновола]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-7547 А] УДК 316.77:070 



   

 
52 

8477. Галушко О. С. Прогнозування як засіб соціокультурних перетворень 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Галушко Олександр Сергійович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5248 А] УДК 316.7 

8478. Греков О. М. Соціокультурний фактор у сучасній виробничо-комерцій-
ній діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Греков Олександр Ми-
хайлович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. 
госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4705 А] 

 УДК 316.64:658.5(477) 
8479. Гудзенко О. З. Життєвий успіх особистості як соціокультурний феномен : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія 
та історія соціології" / Гудзенко Олеся Зеновіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразі-
на, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6070 А] УДК 316.75:316.728 

8480. Іщенко В. О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансфор-
мується: на прикладі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Іщенко Володимир Олек-
сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2011-4926 А]
 УДК 316.42:329.055.5](477) 

8481. Козаченко О. О. Особливості стилів життя сучасної української багато-
поколінної сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Козаченко Ольга Олександрівна ; Хар-
ків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7599 А] 

 УДК 316.362.35-055.5/.7:316.728](477) 
8482. Колісніченко Р. М. Формування демократичної електоральної культури 

молоді в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Колісніченко Роман Миколайович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-6197 А] УДК 316.346.32-053.6(477) 

8483. Литовченко І. В. Дисфункціональність інститутів соціалізації молоді у 
сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Литовченко 
Ірина Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-3631 А] УДК 316.614.5:316.258 

8484. Марасюк С. С. Національне самовизначення українського народу: со-
ціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Марасюк Сергій Стані-
славович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5206 А] УДК 316.273(=161.2) 

8485. Мелащенко О. М. Онтологічні прояви науково-технічної творчості : 
(соц.-філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мелащенко Олена Маратівна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (22 назви). — 100 пр. — [2011-3714 А] УДК 316.4:[001.891:62] 
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8486. Мельник Ю. М. Пізнавальні та ціннісні аспекти у соціалізації особистості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. фі-
лософія та філософія історії" / Мельник Юрій Миколайович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3719 А] УДК 316.61 

8487. Мурадян О. С. Індивідуалізм та комунітаризм як ціннісні засади способу 
життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Тео-
рія та історія соціології" / Мурадян Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5493 А]
 УДК 316.728+316.752 

8488. Невідома Я. Г. Динаміка соціального статусу студентів із різним потен-
ціалом соціальних здібностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Невідома Яна 
Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7840 А] УДК 316.662-057.87 

8489. Обухова Н. О. Культурні індустрії в контексті соціокультурних змін : (на 
прикл. укр. великих міст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Обухова Наталя Олексіївна ; До-
нец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-7348 А] УДК 316.334.56(477) 

8490. Падалка Г. М. Громадянська компетентність як чинник демократизації 
державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Падалка Ганна Миколаївна ; Донец. держ. 
ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-3856 А] УДК 316.33:32 

8491. Панкова Л. І. Соціальний потенціал в системі пріоритетів людського ро-
звитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Панкова Людмила Іллівна ; 
Донец. держ. ун-т упр., [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. ін-т залізн. трансп. Укр. 
держ. акад. залізн. тран." М-ва інфраструктури України]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4656 А] УДК 316.3 

8492. Паскалова М. І. Самоорганізація системи "соціум-індивід" у світлі 
нового мислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Паскалова Марина Ігнатівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3869 А] УДК 316.612 

8493. Пержун В. В. Історична свідомість студентської молоді в сучасній Украї-
ні: соціально-технологічний погляд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Пержун Володимир Васильо-
вич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 
Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7044 А] 

 УДК 316.64-057.875(477) 
8494. Позняк С. І. Громадянські уявлення як психологічний чинник розвитку 

політичної культури молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Позняк Світлана Іванівна ; Ін-т соц. та 
політ. психології НАПН України. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-6752 А] УДК 316.64-053.67 
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8495. Ровенчак О. А. Соціологічна концептуалізація сучасної міжнародної мі-
грації як соціокультурного феномену доби глобалізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Ровен-
чак Ольга Адамівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2011-5526 А]
 УДК 316.334.52-054.72 

8496. Садрицька С. В. Якість університетської освіти: чинники та механізми 
актуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Садрицька Світлана Валеріївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-6350 А] УДК 316.1:378.014.6 

8497. Судин Д. Ю. Соціальні функції національних міфів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціоло-
гії" / Судин Данило Юрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-4162 А] УДК 316.72:398.22 

8498. Трубнікова О. А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерст-
ва у локальній спільноті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Трубнікова Ольга Андріїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4215 А] УДК 316.6 

8499. Турба О. О. Соціально-типізуючі та індивідуалізуючі чинники міжпер-
сональної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Турба Оксана Олексіївна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2011-4220 А] УДК 316.47 

8500. Фудорова О. М. Вища освіта як чинник підвищення соціального статусу 
осіб з обмеженими можливостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Фудорова Олена Миколаїв-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-5559 А] УДК 316.74:378 

8501. Хуткий Д. О. Концептуальна модель сучасної світової системи сус-
пільств: макросоціологічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Хуткий Дмитро Олександ-
рович ; Ін-т соціології НАН України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. 
— 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5074 А] УДК 316.32 

8502. Черноус Л. С. Інституціоналізація Інтернет у сучасному україн-
ському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Черноус Людмила Сергіївна ; Класич. 
приват. ун-т, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5913 А] УДК 316.77:004.738.8](477) 

8503. Шестаковський О. П. Міжетнічні упередження в українському суспільст-
ві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. 
та галуз. соціології" / Шестаковський Олексій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 150 пр. — [2011-6851 А] 

 УДК 316.47.063.3(477) 
8504. Щербакова І. В. Побоювання як складова соціальних уявлень про мілі-

цію: наслідки щодо взаємовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Щербакова Ірина Василів-
на ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-6868 А] УДК 316.47 

8505. Якимюк Ю. П. Комунікаційна система документаційного забезпечення 
управління вищим навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Яки-
мюк Юлія Петрівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 
мистецтв. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-4540 А] УДК 316.77:378.07 

32 Політика 

На ступінь доктора 
8506. Вдовичин І. Я. Свобода особи в українській політичній думці правого 

спрямування (20—30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Вдовичин Ігор Яросла-
вович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад. (Укоопспілка)]. — 
Львів, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2011-5008 А] 

 УДК 32.019.5:342.721](477)"19" 
8507. Куц Г. М. Трансформаційний потенціал лібералізму в політичному прос-

торі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "По-
літ. ін-ти та процеси" / Куц Галина Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Чернівці, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 
(53 назви). — 100 пр. — [2011-7617 А] УДК 329.12:321.02-044.922 

8508. Смола Л. Є. Інформаційно-психологічні детермінанти сучасного полі-
тичного процесу : (світ. та вітчизн. контексти) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Смола Лідія 
Євстахіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — К. ; Львів, 2011. — 31 с. — Бібліогр.: 
с. 26—28. — 100 пр. — [2011-5058 А] УДК 32.019.5 

На ступінь кандидата 
8509. Байковський П. Б. Формування та механізми функціонування партійної 

системи Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Байковський 
Петро Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4603 А] УДК 329.1/.6(4) 

8510. Кисіль Ю. М. Інститути соціальної безпеки в державотворчому процесі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Кисіль Юлія Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, [Центр перспектив. соц. дослідж. М-ва соц. політики України 
та НАН України]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-7241 А] УДК 32:316.334.3 

8511. Косахівська О. В. Когнітивні чинники електоральної поведінки ук-
раїнських громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Косахівська Ольга Валеріївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5722 А] УДК 32.019.5(477) 

8512. Сагай І. М. Політика Союзної Республіки Югославія щодо подолання 
наслідків міжнародної ізоляції (1992—2006) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Сагай Ірина Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4044 А] 

 УДК 32+341.01(497.1)"1992/2006" 
8513. Тищенко-Тишковець О. М. Публічна дипломатія у системі зовнішньої 

політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "По-
літ. культура та ідеологія" / Тищенко-Тишковець Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-5062 А] УДК 32.019.5:327 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 
8514. Лендьел М. О. Функціонування місцевої демократії у постсоціалістич-

них суспільствах Центральної і Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лендьел Миро-
слава Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 
акад."]. — Львів, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (28 назв). — 100 пр. — 
[2011-6128 А] УДК 321.7:352.07](4-191.2-11) 

8515. Малиновський В. Я. Концептуальні засади трансформації територіаль-
ної організації влади України: регіональний та місцевий рівні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ма-
линовський Валентин Ярославович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (64 назви). — 
100 пр. — [2011-7901 А] УДК 321.01(477) 

8516. Польовий М. А. Сучасні методи моделювання політичних процесів: тео-
рія та практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Польовий Микола Анатолійович ; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—30 
(43 назви). — 100 пр. — [2011-5517 А] УДК 321.02 

8517. Рудакевич О. М. Теоретико-методологічні засади дослідження національ-
ної політичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Рудакевич Олег Михайлович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2011. — 31 с. — 
Бібліогр.: с. 26—28 (33 назви). — 100 пр. — [2011-7791 А] УДК 321.01(477) 

8518. Сергєєв В. С. Політичні мережі як форма взаємодії держави та грома-
дянського суспільства : (теорет.-методол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Сергєєв 
Вячеслав Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-
ровськ, 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (27 назв). — 100 пр. — [2011-7069 А]
 УДК 321.01 

8519. Турчин Я. Б. Державотворчі ідеї О. Ейхельмана: еволюція інституційних 
вимірів політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Турчин Ярина Богданівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2011. — 35 с. — 
Бібліогр.: с. 29—32 (24 назви). — 100 пр. — [2011-4223 А] УДК 321.01(477)(092) 

На ступінь кандидата 
8520. Андрущенко М. О. Особливості сучасних концепцій хронополітики : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та 
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історія політ. науки" / Андрущенко Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-7524 А] УДК 321.01 

8521. Багінський А. В. Політична символіка як засіб демократичної консолі-
дації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Багінський Андрій Владиславович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-5574 А] УДК 321.7:316.662.4 

8522. Віннічук О. В. Особливості політичних ризиків в умовах демократичної 
трансформації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Віннічук Ольга Василівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-7166 А] УДК 321.15.01 

8523. Вороніна К. Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах 
демократичного транзиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Вороніна Ксенія Юріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-5615 А] УДК 321.7 

8524. Гайданка Є. І. Порівняльний аналіз моделей переходу до демократії країн 
Центрально-Східної Європи : (на прикл. Польщі, Угорщини та Словаччини) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Гайданка Євгеній Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. 
вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2011-7764 А] УДК 321.7(438+439+437.6) 

8525. Галаган Л. М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної 
української держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Галаган Людмила Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 
[2011-7885 А] УДК 321.015(477) 

8526. Гольцман К. О. Структура ідеологічної легітимації формально-демокра-
тичних режимів в умовах пізнього капіталізму : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Гольцман Кирило Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Донец. нац. ун-т]. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-5630 А] УДК 321.7 

8527. Гомза І. А. Формування ідеології французького інтегрального націоналізму 
(кінець ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Гомза Іван Ана-
толійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ун-т 
"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-6545 А] УДК 323.12/.14](477)"18/19" 

8528. Ілляшов Г. О. Духовні засади політичного процесу : (теорет.-методол. 
аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Тео-
рія та історія політ. науки" / Ілляшов Григорій Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5024 А]
 УДК 321.02 

8529. Костючков С. К. Місцеве самоврядування як фактор становлення гро-
мадського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. по-
літ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Костючков Сергій Карпович ; 
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Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7609 А] УДК 321:352](477) 

8530. Косьмій О. М. Політича віра як чинник демократичної трансформації су-
спільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "По-
літ. ін-ти та процеси" / Косьмій Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-4573 А] УДК 321.7 

8531. Левчук І. І. Соціально-політичний порядок: сутність, детермінанти, ін-
ституціоналізація у сучасному політичному просторі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Левчук 
Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3616 А] УДК 321 

8532. Лепська Н. В. Політична компетентність у програмуванні суспільного 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 
"Теорія та історія політ. науки" / Лепська Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Біб-
ліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6684 А] УДК 321.01 

8533. Мазурок Ю. О. Концепція електронної демократії як системи політич-
них комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Мазурок Юлія Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-5806 А] УДК 321.7:316.772.5 

8534. Милосердна І. М. Кібернетичний механізм політичного управління: тео-
рія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Милосердна Ірина Михайлівна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2011. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3763 А] УДК 321.01 

8535. Пермінов В. О. Концепція транснаціональної державності у сучасній 
політичній науці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Пермінов Володимир Олександро-
вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6303 А] УДК 321.011.7 

8536. Петренко І. І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Петренко Ігор Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4587 А] 

 УДК 321.01 
8537. Подаєнко Ю. Л. Космополітичні концепції в західній суспільно-по-

літичній думці другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. нау-
ки" / Подаєнко Юлія Леонідівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Мико-
лаїв, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 120 пр. — [2011-3926 А] 

 УДК 321.01"19/20" 
8538. Рибій О. В. Процеси трансформації політичних інститутів: етапи та ру-

шії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Тео-
рія та історія політ. науки" / Рибій Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т політ. і 
етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-4003 А] УДК 321.01-044.922 



   

 
59

8539. Сліпецька Ю. М. Соціополітичний поділ на територіальній основі в 
Україні: стан та перспективи трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сліпецька Юлія Миронів-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2011-7687 А] УДК 321:323.17](477) 

8540. Танчук Н. В. Регіональна політика України в контексті державотворчого 
розвитку та соціального захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. по-
літ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Танчук Наталія Василівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-7449 А] УДК 321.01(477) 

8541. Темерівський В. В. Теоретико-концептуальні засади політичного марке-
тингу в умовах демократії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Темерівський Віталій В'ячеславович ; 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Миколаїв, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2011-5061 А] 

 УДК 321.7-027.21 
8542. Хочь І. Х. Трансформація політичної влади в умовах становлення інфор-

маційного суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Хочь Ілля Хаймович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5897 А] УДК 321.02(477) 

8543. Чайковський Я. Р. Політичне відчуження людини в сучасних теоріях 
політичного лібералізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Чайковський Ян Романович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-4306 А] УДК 321.01 

8544. Щербакова Ю. Е. Цінності об'єднаної Європи у контексті демократиза-
ції політичної культури українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Щербако-
ва Юлія Едуардівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4526 А] УДК 321.7(477+4) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

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

На ступінь кандидата 
8545. Булик М. В. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах Європейсь-

кої інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Булик Максим Воло-
димирович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Маріупол. держ. 
ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5595 А]
 УДК 323.3(495):339.924 

8546. Єропудова О. В. Політична субкультура хакерів в умовах інформа-
ційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Єропудова Ольга Вікторівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5018 А] УДК 323.2+316.723 
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8547. Логвиненко С. В. Антицивілізаційний зміст і антистабілізаційний сенс 
явища тероризму: теоретико-порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Логви-
ненко Сергій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Міжрегіон. 
акад. упр. персоналом]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-6693 А] УДК 323.28 

8548. Мартинюк Ю. В. Українська західна діаспора: основні напрямки суспіль-
но-політичної діяльності : (на прикл. США і Канади) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Мартинюк Юлія Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 
— Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2011-5038 А] 

 УДК 323.3(73+71)(=161.2) 
8549. Слободян Т. З. Трансформація виборчої системи до органів місцевого 

самоврядування в Республіці Польща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Слободян Тетяна Зіновіївна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника]. — Луганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-5057 А]
 УДК 324:352](438) 

8550. Штефуца В. О. Виборча система ФРН як інституційна основа форму-
вання представницьких органів влади та механізм артикуляції інтересів громадян: 
федеральний та земельний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. по-
літ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Штефуца Віталій Олександро-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. 
— Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-5159 А] 

 УДК 324(430) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 
8551. Мармазова Т. І. Реалізація функцій політики в умовах сучасної динамі-

ки соціальних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мармазова Тетяна Іванівна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2011. — 31 с. — 
Бібліогр.: с. 26—28. — 100 пр. — [2011-3686 А] УДК 323(477) 

На ступінь кандидата 
8552. Бекіров С. Н. Кримськотатарський національний рух як суб'єкт політич-

ного процесу в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Бекіров Сервер Нарімано-
вич ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 
гуманіт. ун-т"]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-5243 А] УДК 323.1(477.75)(=512.19) 

8553. Білецька Ю. О. Формування етнічної ідентичності домінантних спіль-
нот Криму: політико-культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Бі-
лецька Юлія Олександрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Севастопол. 
нац. техн. ун-т]. — Севастополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-5166 А] УДК 323.1(477.75) 
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8554. Гороховський Д. І. Політичний імідж регіону: особливості формування 
в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гороховський Денис Ілліч ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2011-6065 А] УДК 323:17.022.1](477) 

8555. Демішева І. О. Конструювання дійсності українців політиками: специфі-
ка українського політичного тексту (2005—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Демішева 
Ірина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Донец. нац. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6561 А] 

 УДК 323(477)"2005/2010" 
8556. Коцур В. В. Етнополітичний конфлікт у Придністров'ї в контексті україн-

сько-молдовських міждержавних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Коцур 
Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 
[Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — К., 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3523 А] 

 УДК 323.1+327.56](477+478) 
8557. Мадрига Т. Б. Регіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття : (на 

прикл. зах. обл. України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мадрига Тетяна Богданівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3657 А] УДК 324(477.8)"20" 

8558. Маркітантов В. Ю. Регіональні політичні еліти України: порівняльний 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "По-
літ. ін-ти та процеси" / Маркітантов Вадим Юрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-3680 А]
 УДК 323.39(477) 

8559. Неприцька Т. І. Політична відповідальність у системі ціннісних орієн-
тацій української владної еліти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Неприцька Тетяна Іванівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-7034 А] УДК 323.39(477) 

8560. Остренко Є. І. Політичний клас як чинник державотворення в сучасній 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "По-
літ. ін-ти та процеси" / Остренко Євгенія Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-4969 А] УДК 323.3(477) 

8561. Ціцуашвілі Н. І. Політико-правові засади етнополітичної безпеки Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.05 "Етно-
політологія та етнодержавознав." / Ціцуашвілі Нодарі Ісакович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-5902 А] УДК 323.1(477) 

8562. Яцишин У. В. Політологічний аналіз ролі провідних церков і християн-
ських організацій у виборчих процесах в Західній Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Яцишин 
Уляна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка"]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7514 А]
 УДК 322:324](477.8) 



   

 
62 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь доктора 
8563. Співак В. М. Політико-правовий та соціокультурний виміри глобаліза-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Співак Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — 
100 пр. — [2011-4133 А] УДК 327:316.421 

На ступінь кандидата 
8564. Абдо-Ясінська Л. І. Ідеологія і міжнародна практика ісламського 

фундаменталізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Абдо-Ясінська Ліна 
Імад ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-4841 А] УДК 327.39:28 

8565. Клименко Ю. А. Військово-політичне союзницьке співробітництво як 
чинник геополітичної стабілізації в Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 
Клименко Юрій Аркадійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-7589 А] УДК 327.5/.8(4) 

8566. Міхейченко М. А. Вплив профспілок на процеси прийняття політичних 
рішень : (на матеріалах країн ЄС) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Міхейченко Марія Анатоліїв-
на ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6252 А] УДК 327.83(4) 

8567. Навроцький В. Б. Особливості реалізації сучасної стратегічної концепції 
НАТО : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Навроцький Володимир Богданович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-5494 А] УДК 327.51 

8568. Рябоштан Є. В. Політико-інституційні механізми формування Спільної 
зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та гло-
бал. розв." / Рябоштан Євген Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4034 А] 

 УДК 327.5:061.1ЄС 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
8569. Габрієлян Г. О. Політика США та ЄС у сфері управління міжнародними 

фінансами у світі, що глобалізується : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Габріє-
лян Гєворг Олегович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2011-5288 А] УДК 327(73+4) 

8570. Ігошина Ж. Б. Трансформація арабських країн в контексті процесів гло-
балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "По-
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літ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Ігошина Жанна Борисівна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-5407 А] УДК 327(53):[316.42+339.9 

8571. Кощій Ю. В. Проблема Гібралтару в міжнародних відносинах (1956—
2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Все-
світ. історія" / Кощій Юлія Володимирівна ; Дип. акад. України при М-ві закордон. 
справ України, [Ін-т історії України НАН України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3530 А] УДК 327(468.2)"1956/2006" 

8572. Очеретяний Є. О. Політика західних окупаційних властей щодо україн-
ських біженців і переміщених осіб у Німеччині (1945—1949 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Очеретяний Євгеній Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-7657 А] 

 УДК 327.2(430)(=161.2)"1945/1949" 
8573. Пашковський П. І. Інтеграційна політика Російської Федерації щодо 

нових незалежних держав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Пашковський Петро 
Ігорович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7795 А] УДК 327.39(470+571) 

8574. Сайчук М. М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії ад-
міністрації Р. Рейгана щодо СРСР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Сайчук Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7406 А] УДК 327.8:620.9(73:(47+57)) 

8575. Цибуляк А. Г. Військово-політичний аспект зовнішньополітичної стра-
тегії Російської Федерації в Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Цибу-
ляк Анастасія Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4295 А] 

 УДК 327:355.02]((470+571)+4) 
8576. Швагер Ю. І. Політика Російської Федерації із урегулювання військово-

політичних конфліктів у Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Швагер Юлія 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4362 А] УДК 327.56(470+571) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 
8577. Івахів О. С. Концепція євразійства у зовнішній політиці України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. 
міжнар. систем та глобал. розв." / Івахів Олег Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-5405 А] УДК 327(477) 

8578. Сауляк Т. А. Безпековий вимір євроінтеграційної політики України : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. 
міжнар. систем та глобал. розв." / Сауляк Тарас Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-4057 А] УДК 327(477) 



   

 
64 

8579. Сергійчук Б. В. Українсько-турецькі відносини в першій чверті ХХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всес-
віт. історія" / Сергійчук Богдан Володимирович ; Дип. акад. України при М-ві за-
кордон. справ України. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-4077 А] УДК 327(477:560)"1901/1922" 

8580. Степанова А. В. Система геополітичних інтересів України у Чорно-
морському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Степанова Анна Воло-
димирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — Чернівці, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-7694 А] УДК 327.2(477)(262.5) 

8581. Сулим Б. В. Імідж України у суспільно-політичному дискурсі Австрій-
ської Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Сулим Борис Воло-
димирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5870 А] УДК 327(477+436) 

8582. Тітаренко Т. В. Особливості формування іміджу України в Російській 
Федерації на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Тітаренко 
Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. 
— 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7700 А]
 УДК 327.8:17.022.1](477+(470+571))"20" 

8583. Трима К. А. Глобалізація як фактор трансформації українського грома-
дянського суспільства : (на прикл. громад. орг.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Трима Катерина Андріївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин, [Маріупол. держ. ун-т]. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-6409 А] УДК 327.3:316.42](477) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 
8584. Загривенко В. Б. Роль парламентських політичних партій у формуванні 

політики національної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Загривенко Воло-
димир Борисович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6603 А] УДК 328.126:351.96](477) 

8585. Зубрицька Д. М. Процес інституалізації політичної опозиції в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Зубрицька Дарія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-4922 А] УДК 328.123 

8586. Іоненко Д. А. Політико-інституційні засоби контролю правоохоронних 
органів громадянським суспільством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Іоненко Данило Анатолійо-
вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2011-2487 А] УДК 328.182:351.741 

8587. Климкова І. І. Культура парламентської діяльності: світовий досвід та 
українські реалії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Климкова Ірина Ігорівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2011-3449 А] УДК 328(477) 
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8588. Негуляєва Г. О. Опозиційний уряд як складова парламентської демокра-
тії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "По-
літ. ін-ти та процеси" / Негуляєва Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7644 А]
 УДК 328.123 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 
8589. Ахромкін Є. М. Інноваційний механізм управління економічними ресурсами 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Ахромкін Євген Михайлович ; НАН України, 
Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 
(40 назв). — 100 пр. — [2011-4417 А] УДК 330.341.1:332.1 

8590. Балтачеєва Н. А. Системна трансформація соціальної політики в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демо-
графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Балтачеєва Наіля Аскарівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 
100 пр. — [2011-5988 А] УДК 330.342.146(477) 

8591. Бобух І. М. Національне багатство України як потенціал економічного 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Бобух Ірина Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т еко-
номіки та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(47 назв). — 150 пр. — [2011-5586 А] УДК 330.52(477) 

8592. Витвицька О. Д. Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектора: 
теорія, методологія, стратегія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Витвицька Ольга Данилівна ; 
Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(36 назв). — 100 пр. — [2011-6525 А] УДК 330.341.1:631.11 

8593. Волощук К. Б. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу агроп-
ромислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Волощук Катерина Богданівна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Поділ. 
держ. аграр.-техн. ун-т]. — Житомир, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 
(42 назви). — 100 пр. — [2011-7171 А] УДК 330.341.1+330.322.1]:631.11 

8594. Другов О. О. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки 
України : (теорія та механізми реалізації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Другов Олексій Олек-
сандрович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2011. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—35 (72 назви). — 100 пр. — [2011-7209 А] 

 УДК 330.322:331.102.344](477) 
8595. Захарченко П. В. Моделі економіки курортно-рекреаційних систем : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, 
моделі та інформ. технології в економіці" / Захарченко Павло Васильович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. 
— К., 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (53 назви). — 100 пр. — [2011-5394 А]
 УДК 330.46 
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8596. Казарінова Н. Л. Моделювання фінансово-орієнтованого менеджменту 
вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Каза-
рінова Наталія Леонідівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—37 (33 назви). — 100 пр. — [2011-7231 А] УДК 330.47:378 

8597. Кишакевич Б. Ю. Економіко-математичне моделювання кредитних ри-
зиків банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кишакевич Богдан Юрійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Дрогобиц. держ. 
пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 
(68 назв). — 100 пр. — [2011-6626 А] УДК 330.4:336.71 

8598. Левін П. Б. Економічний механізм реалізації соціальної політики: інфра-
структурний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Левін Пав-
ло Борисович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — К., 
2011. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (34 назви). — 150 пр. — [2011-3614 А]
 УДК 330.342.146 

8599. Ломаченко Т. І. Інноваційний розвиток агропромислового виробництва 
України: теорія, методологія і організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ломаченко Те-
тяна Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економі-
ки". — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв). — 100 пр. — 
[2011-6694 А] УДК 330.341.1:338.432](477) 

8600. Олійник Ю. Т. Моделі динаміки інноваційних ринкових стратегій кор-
поративного менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Олійник 
Юрій Тимофійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 32—37 (41 назва). — 100 пр. — [2011-7651 А] УДК 330.46:005 

8601. Онищенко А. М. Еколого-економічне моделювання економічного розвит-
ку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. тех-
нології в економіці" / Онищенко Андрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (41 назва). — 100 пр. — 
[2011-7357 А] УДК 330.4:502.131 

8602. Пилипенко Ю. І. Технологічна система національної економіки та її ре-
гулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Пилипенко Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 
(47 назв). — 120 пр. — [2011-3892 А] УДК 330.34:338.2 

8603. Пішеніна Т. І. Формування системи управління радіоекологічним 
комплексом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пішеніна Тетяна Іллівна ; НАН 
України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН 
України". — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. 
— [2011-4658 А] УДК 33.012:502.17:621.039](477) 

8604. Предборський В. А. Теоретичні аспекти тінізації економіки України в 
умовах трансформаційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Предборський Вален-
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тин Антонович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. — Х., 2011. — 
34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—31 (84 назви). — 100 пр. — [2011-3953 А] 

 УДК 330.341:343.37](477) 
8605. Щукін О. І. Методи проектно-оперативного управління розвитком інвес-

тиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємств : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Щукін 
Олександр Ігорович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—37. — 150 пр. — [2011-5111 А] УДК 330.322.01:005.591.6 

На ступінь кандидата 
8606. Антонов В. Б. Активізація залучення прямих іноземних інвестицій в 

економіку України в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Антонов 
Віталій Борисович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4413 А] 

 УДК 330.322:339.9:339.137(477) 
8607. Антонова С. Є. Організаційно-економічні засади водозабезпечення 

міського населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Антонова Світлана Євгеніївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — 
Рівне, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-4414 А]
 УДК 330.15:628.1 

8608. Безшкура А. Ю. Інституціонально-структурне забезпечення інновацій-
ного бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Безшкура Анна Юльянівна ; НАН 
України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, 
[Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 
120 пр. — [2011-7139 А] УДК 330.341.1(477) 

8609. Бережна І. Ю. Формування інвестиційного потенціалу у трансформацій-
ній економіці : (інституц. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Бережна Ілона Юріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-6897 А] УДК 330.322:330.341.2 

8610. Бондаренко О. О. Підвищення ефективності використання інвестицій в 
природоохоронних процесах на державному і регіональному рівнях : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Бондаренко Ольга Олексіївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. 
— Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7152 А]
 УДК 330.322.4:502.17 

8611. Горб О. С. Економіко-математичне моделювання взаємодії учасників ви-
робничо-транспортних контейнерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еко-
номіці" / Горб Олексій Сергійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Одес. нац. мор. ун-т]. — 
Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2011-4886 А] УДК 330.4:656.073.235 

8612. Горбуненко Я. І. Управління інвестиційними ризиками на фондово-
му ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Горбуненко Ярослава Іванівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 150 пр. — [2011-6933 А] УДК 330.322:336.76(477) 
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8613. Гракова М. А. Механізм реалізації інвестиційного процесу у вугільній 
промисловості на засадах економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гракова 
Марина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6548 А] 

 УДК 330.322:622.3 
8614. Гузенко О. П. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення форму-

вання людського капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гузенко Олена Павлівна ; Кла-
сич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-7812 А] УДК 330.341.1:331.101.262 

8615. Демченко М. А. Організаційно-економічні аспекти відтворення основ-
них засобів колійного господарства залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Демченко Мак-
сим Анатолійович ; М-во інфраструктури України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-4624 А]
 УДК 330.31:656.2 

8616. Демченко Н. В. Екологічна складова суспільного відтворення в умовах 
глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Демченко Наталія Володимирівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-7770 А] УДК 330.313 

8617. Дзямулич О. С. Політико-економічний аналіз розвитку банківського 
сектору в господарській системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Дзямулич 
Олена Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5654 А] 

 УДК 330.101:336.71](477) 
8618. Дронь Є. В. Формування трудового потенціалу регіону в умовах струк-

турної перебудови економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Дронь Євгенія Ва-
леріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Київ. торг.-екон. ун-т]. — 
Ужгород, 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — 
[2011-7745 А] УДК 330.111.42 

8619. Зінов'єва І. С. Моделювання процесів інтеграції промислових під-
приємств в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еконо-
міці" / Зінов'єва Ірина Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2011-6962 А] УДК 330.4:338.45 

8620. Зубова О. В. Оцінка і прогнозування сталості розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зубова Ольга Валентинівна ; Хар-
ків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4720 А] УДК 330.34:631.11 

8621. Іванченко В. О. Ефективність інвестицій фермерських господарств : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Іванченко Віталій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, 



   

 
69

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7894 А] 

 УДК 330.322.5:631.115.1 
8622. Іващук О. В. Управління ризиками діяльності підприємств газової про-

мисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Іващук Олександр Валерійович ; Приват. вищ. навч. закл. 
"Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(24 назви). — 100 пр. — [2011-4631 А] УДК 330.131.7:621.6 

8623. Ігнатюк А. О. Фінансове посередництво як чинник суспільного добро-
буту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Ігнатюк Аліна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2011-6617 А] УДК 330.14 

8624. Карташова О. Г. Підвищення ефективності виробництва виноградарсь-
ко-виноробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карташова Ольга Григорівна ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5026 А] УДК 330.131.5:634.8:663.2 

8625. Кирилов О. Д. Оцінювання інвестиційної уразливості машинобудівного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Кирилов Олег Дмитрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 
— 100 пр. — [2011-6182 А] УДК 330.322:621 

8626. Клемпарська М. М. Шляхи та резерви підвищення ефективності вико-
ристання інвестицій для розвитку рекреаційних підприємств АР Крим : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Клемпарська Мірослава Миколаївна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т 
економіки і торгівлі". — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-7246 А] УДК 330.322:711.455(477.75) 

8627. Клюс Ю. І. Вплив інноваційної привабливості підприємства на економічну 
стійкість його діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клюс Юлія Ігорівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-6190 А] УДК 330.341.1:005.342 

8628. Корніяка О. В. Інститути та механізми функціонування фондового рин-
ку в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. дум-
ки" / Корніяка Олександр Володимирович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозу-
вання НАН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 1 50 пр. — [2011-7266 А] УДК 330.8:336.76](477)"18/.19" 

8629. Косенко О. С. Моделювання системи управління виробничими запасами 
на основі нечітких множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Косенко 
Олександр Сергійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-3508 А] УДК 330.47 

8630. Костецька К. О. Формування компенсаційного механізму природокорис-
тування в транскордонному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
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середовища" / Костецька Катерина Олегівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(28 назв). — 100 пр. — [2011-3512 А] УДК 330.15 

8631. Котис Н. В. Організаційно-економічний механізм розвитку сектору до-
машніх господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котис Наталія Володимирівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4640 А] УДК 330.567.28 

8632. Коткова Н. С. Формування інноваційно-активних підприємств спирто-
вої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коткова Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т 
харч. технологій. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 
120 пр. — [2011-4641 А] УДК 330.341.1:663.5 

8633. Крамськой Д. Ю. Формування стратегій інноваційного розвитку підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Крамськой Дмитро Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-
техн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2011-7830 А] УДК 330.341.1:621 

8634. Кудряшов Е. М. Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств в 
умовах обмеженості ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кудряшов Едуард Миколайович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т"]. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-5450 А] УДК 330.322 

8635. Кузенко Н. В. Особливості структурних змін в економічному розвитку 
пострадянських держав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кузенко Наталія Володи-
мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6231 А]
 УДК 330.342.2 

8636. Кузик О. В. Макроекономічний аналіз поведінки домогосподарств в 
економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кузик Олег Володимирович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4939 А] 

 УДК 330.567.28:330.101.541](477) 
8637. Кузнецов О. О. Організаційні форми внутрішньогосподарських фінансів 

міжгалузевих кластерів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кузнецов Олексій 
Олександрович ; Донец. держ. ун-т упр., [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політи-
ки та продовольства України]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2011-6672 А] УДК 330.111.4:332.12 

8638. Кучерук Д. Г. Глобальний економічний розвиток: концепція та механіз-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Кучерук Дмитро Григорович ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-3582 А] УДК 330.34 

8639. Лебедева Л. В. Природа інноваційних процесів у постіндустріальному 
суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
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теорія та історія екон. думки" / Лебедева Лариса Валеріанівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 18 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-4750 А] УДК 330.341.1 

8640. Лещук Г. В. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лещук Галина Василівна ; Хмельниц. 
нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмельницький, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3623 А] 

 УДК 330.322:621 
8641. Липчук Т. В. Формування та розвиток людського капіталу сільськогос-

подарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Липчук Тарас Васильович ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7294 А] УДК 330.14:631.11 

8642. Листопад О. П. Моделі та методи інвестиційної політики розвитку інфор-
маційного капіталу машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології 
в економіці" / Листопад Олексій Петрович ; НАН України, М-во освіти і науки Украї-
ни, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3628 А] УДК 330.322:621 

8643. Маковецька Ю. М. Формування організаційно-економічної моделі роз-
витку вторинного ресурсокористування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Маковецька Юлія Михайлівна ; НАН України, Держ. уста-
нова "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7777 А]
 УДК 330.15(477) 

8644. Марченко О. В. Проектне фінансування як механізм забезпечення інвес-
тиційно-інноваційної діяльності будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Марчен-
ко Ольга Василівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Харків. нац. ун-т буд-ва та 
архіт.]. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). 
— 100 пр. — [2011-7313 А] УДК 330.322.1:69 

8645. Михайловина С. О. Формування інвестиційних ресурсів особистих се-
лянських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Михайловина Світлана Олексіївна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань 
(Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-7024 А] УДК 330.322:631.115.1 

8646. Мягкий М. В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних систе-
мах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Мягкий Микола Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-6718 А] УДК 330.33 

8647. Нікітенко К. С. Управління інвестиційними ресурсами аграрних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Нікітенко Катерина Сергіївна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Херсон. 
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держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Полтава, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5213 А] 

 УДК 330.322:338.432 
8648. Ольховська О. Л. Моделювання фінансового стану страхової компанії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-
ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Ольховська Оксана Леонідівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Донбас. держ. машино-
будів. акад.]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-4775 А] УДК 330.4:368 

8649. Орєхова А. І. Формування механізмів управління оборотним капіта-
лом в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Орєхова Альвіна Іванівна ; Між-
нар. ун-т бізнесу і права, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольст-
ва України]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-7360 А] УДК 330.142.26:338.432 

8650. Пабат О. В. Інноваційні фактори забезпечення економічної безпеки дер-
жави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Пабат Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-5770 А] УДК 330.341.1:351.863 

8651. Педерсен І. О. Механізм оцінки інноваційного потенціалу промисло-
вого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Педерсен Ірина Олександрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-3875 А] УДК 330.341.1:338.45 

8652. Пиріг Д. З. Механізм управління інноваційною діяльністю в сфері мало-
го підприємництва на засадах її розвитку : (на прикл. легкої пром-сті) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Пиріг Дмитро Зіновійович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 130 пр. — [2011-6746 А] УДК 330.341.1 

8653. Півень А. І. Система стабілізаційного фінансового управління машино-
будівним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Півень Анастасія Ігорівна ; Дніпропетров. 
ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3895 А] УДК 33.06:621 

8654. Піддубна О. О. Моделювання динаміки виробничого потенціалу підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-
ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Піддубна Ольга Олександрівна ; Кла-
сич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Запоріжжя, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2011-5784 А] 

 УДК 330.4:330.341.1 
8655. Ревенко Д. С. Короткострокове прогнозування динаміки макроекономіч-

них показників в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еконо-
міці" / Ревенко Даніїл Сергійович ; Класич. приват. ун-т, [Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 150 пр. — [2011-5314 А] УДК 330.45:519.862 
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8656. Розіт Т. В. Протиріччя національних та наднаціональних економічних 
інститутів в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Розіт Тетяна Володимирів-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6338 А] УДК 330.341.2 

8657. Савіцька С. І. Підвищення економічної ефективності виробництва яч-
меню на основі залучення інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савіцька Світлана Іванівна ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики 
та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5052 А] УДК 330.322:633.16](477) 

8658. Серпухов М. Ю. Управління комерціалізацією інноваційного продукту під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Серпухов Максим Юрійович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-4988 А]
 УДК 330.341.1:339.13 

8659. Синікова О. М. Планування інноваційної діяльності на підприємствах 
залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Синікова Олена Михайлівна ; Укр. держ. 
акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-5851 А] УДК 330.341.1:656.2 

8660. Скібіна С. О. Формування доходів домогосподарств в умовах ринко-
вої трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Скібіна Світлана Олександрів-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14. — 100 пр. — [2011-4099 А] УДК 330.567.28 

8661. Смірнова О. О. Науково-прикладні засади розвитку регіональної ін-
новаційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Смірнова Олена Олександ-
рівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 200 пр. — [2011-4113 А] 

 УДК 330.341.1:332.1 
8662. Соловцова О. П. Розвиток первинного ринку землі в містах України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 
природокористування і охорони навколиш. середовища" / Соловцова Олена Петрів-
на ; Донец. держ. ун-т упр., [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4126 А] 

 УДК 330.15:502.13](477) 
8663. Сосюра С. Г. Організаційно-економічне забезпечення прогнозування та 

попередження надзвичайних екологічних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Сосюра Світлана Григорівна ; НАН України, Держ. устано-
ва "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — [2011-5859 А] 

 УДК 330.15:368.021.28 
8664. Степова С. В. Інноваційна діяльність підприємств АПК України: органі-

заційно-методичне забезпечення її активізації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Степова Світла-
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на Володимирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4149 А] 

 УДК 330.341.1:338.436 
8665. Сухарська І. Я. Інститут підприємництва в неусталеній господар-

ській системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Сухарська Ірина Ярославна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-4996 А] УДК 330.1:334.722(477) 

8666. Тарануха О. М. Оцінювання ризику при прийнятті управлінського рі-
шення : (на прикл. АТП) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тарануха Олена Миколаївна ; Нац. тран-
спорт. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-5874 А] УДК 330.131.7:338.242 

8667. Феєр О. В. Залучення та використання інвестицій на машинобудів-
них підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Феєр Оксана Валеріївна ; Приват. вищ. 
навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — [2011-6420 А]
 УДК 330.322.3:621 

8668. Харчук О. Г. Оцінка економічної ефективності підсобно-допоміжної 
діяльності вагонних дільниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харчук Олена Георгіївна ; Дніпро-
петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Держ. екон.-технол. ун-т 
трансп. М-ва інфраструктури України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6433 А] УДК 330.131.5:656.222.3 

8669. Холявко Н. І. Управління науково-освітніми міжнародними проектами в 
системі державної інноваційної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Холявко Наталія 
Іванівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 140 пр. — [2011-4828 А] УДК 330.341.1 

8670. Царьов В. М. Управління інвестиціями в необоротні активи підприємст-
ва : (за матеріалами автомобілебуд. п-в України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Царьов Віталій 
Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4829 А]
 УДК 330.144:658.58 

8671. Черних С. С. Моделювання процесів фінансового забезпечення іннова-
ційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Черних Світлана 
Станіславівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4319 А] УДК 330.4:[332.146:330.341.1] 

8672. Чернихівська А. В. Стратегічна екологічна оцінка регіонального роз-
витку продуктивних сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Чернихівська Анна Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки 
природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4832 А] УДК 330.15 

8673. Чернявський М. О. Моделювання розвитку оптового ринку електроенергії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-
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ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Чернявський Микола Олександрович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4326 А] УДК 330.4:[339.146:621.3] 

8674. Чубучна О. В. Соціальна справедливість в економіці змішаного типу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. тео-
рія та історія екон. думки" / Чубучна Олена Валеріївна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. 
нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2011-6467 А] УДК 330.565.012.36 

8675. Чуприна Н. М. Формування інвестиційного потенціалу промисло-
вих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чуприна Наталія Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-4837 А] УДК 330.322:334.716 

8676. Шевченко В. В. Інвестиційний механізм управління соціальними проце-
сами на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шевченко Володимир 
Валерійович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 
Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-4370 А]
 УДК 330.322:330.342.146 

8677. Шевчик Б. М. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 
аграрних і переробних підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шевчик Богдан Ми-
хайлович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі М-ва фінансів України]. — К., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2011-6845 А]
 УДК 330.131.7:339.97:63 

8678. Шибаєва К. І. Змішана економіка: теорія і сучасна дійсність : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та істо-
рія екон. думки" / Шибаєва Ксенія Ігорівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2011-4381 А]
 УДК 330.342 

8679. Шубна О. В. Регіональні особливості просторової асиметрії розміщення 
та функціонування трудових ресурсів України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Шубна Олена Василівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Донбас. держ. машино-
будів. акад.]. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2011-6865 А] УДК 330.111.42(477) 

8680. Шульженко С. В. Методи та засоби визначення показників ефективності 
функціонування і розвитку електричних станцій в умовах ринку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплек-
си" / Шульженко Сергій Валентинович ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. — К., 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4397 А]
 УДК 330.131.5:[338.45:621.31 

8681. Юрченко О. Ю. Моделювання процесів антикризового управління 
підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Юрченко 
Олександр Юрійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4535 А] УДК 330.46:005.334 
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331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 
8682. Захарова О. В. Методологічні основи визначення оцінки інвестування у 

людський капітал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Захарова 
Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [ДВНЗ "Донец. нац. 
техн. ун-т"]. — Донецьк, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (58 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5022 А] УДК 331.101.262:330.322.5 

8683. Кружилко О. Є. Наукові засади оперативного управління охороною пра-
ці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона 
праці" / Кружилко Олег Євгенович ; Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони 
праці та гірн. нагляду, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". — 
К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — [2011-
3552 А] УДК 331.45 

8684. Тумакова С. В. Державне регулювання ринку робочої сили: економіч-
ний механізм на напрями розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тумакова Світлана 
Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН 
України"]. — Запоріжжя, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (77 назв). — 
100 пр. — [2011-5233 А] УДК 331.522.4:351.82 

8685. Хромов М. І. Імперативи стратегічного розвитку людського капіталу Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демо-
графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Хромов Микола Іванович ; До-
нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. 
— [2011-7914 А] УДК 331.101.262(477) 

На ступінь кандидата 
8686. Варення Г. А. Впровадження синергетичного підходу в управління пра-

цеохоронною діяльністю підприємства поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Варення 
Григорій Андрійович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-4457 А] 

 УДК 331.108.26:656.8 
8687. Волобуєва Т. В. Ергономічна оцінка навчання водія поведінці у стресо-

вих дорожньо-транспортних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Волобуєва Тетяна Вячеславівна ; 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-5247 А] УДК 331.101.1:656.052.4 

8688. Галаз Л. В. Формування та оцінювання використання трудового потен-
ціалу промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Галаз Ліна Володимирівна ; 
Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права", [Нац. ун-т "Львів. політехні-
ка"]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-6049 А] УДК 331.522.4 

8689. Германюк Н. В. Використання трудових ресурсів в сільськогосподарсь-
ких підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Германюк Наталія Володимирівна ; 
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Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7550 А] 

 УДК 331.522.4:631.11 
8690. Гузар У. Є. Трансформація трудової діяльності в умовах переходу до 

економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Гузар Уля-
на Євгенівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7739 А] УДК 331.101.26 

8691. Загорська Ю. В. Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Загорська Юлія Володимирів-
на ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6602 А] УДК 331.2:631.11 

8692. Левицька О. О. Формування кадрової політики у системі охорони 
здоров'я регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Левицька 
Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — Львів, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5462 А] 

 УДК 331.52:61 
8693. Литовченко І. В. Розвиток професійної компетентності управлінського 

персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Литовченко Ірина Володими-
рівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-6134 А] УДК 331.085 

8694. Марченко І. С. Інфраструктура ринку праці та напрями її удосконален-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демо-
графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Марченко Ірина Сергіївна ; НАН 
України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2011-3693 А] УДК 331.5.021 

8695. Олішевська А. М. Інтенсивний розвиток та підвищення конкурентоспро-
можності фермерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олішевська Анастасія Ми-
колаївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2011-7355 А] УДК 331.101.68:631.158 

8696. Омельченко С. М. Управління людським капіталом промислового підп-
риємства в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Омельченко Сергій 
Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донец. ун-т еко-
номіки та права]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7356 А] УДК 331.108.2:005.591.6 

8697. Пєтухова Т. О. Оцінка людського капіталу підприємств залізничного транс-
порту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Пєтухова Тетяна Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп. — Х., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-3889 А] УДК 331.101.262:656.2 

8698. Прокопюк А. Регулювання зайнятості населення в умовах міжнародної 
трудової міграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Прокопюк 
Александер ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4516 А] УДК 331.556.4 

8699. Радіонова О. М. Зайнятість у великих містах: сучасні трансформаційні 
процеси та їх регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Радіонова Ольга Миколаїв-
на ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біблі-
огр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2011-6767 А] УДК 331.5:911.375 

8700. Радченко Г. А. Формування ринку праці регіону на основі розвитку 
людського потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Радченко 
Ганна Анатоліївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3983 А] УДК 331.5:331.101.262 

8701. Ришняк Н. М. Організація матеріального стимулювання персоналу про-
мислового підприємства в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і полі-
тика" / Ришняк Наталія Миколаївна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та 
права", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Львів, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-4980 А] 

 УДК 331.101.38:331.103 
8702. Харчук С. А. Зайнятість сільського населення як передумова розвитку 

сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Харчук Світлана Анатоліївна ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4275 А] УДК 331.526-058.244 

8703. Чебанова О. П. Розвиток соціально-економічного потенціалу залізнич-
ного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чебанова Оксана Павлівна ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-5904 А] УДК 331.522.4:656.2 

8704. Штерма Т. В. Нематеріальна мотивація персоналу сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Штерма Тетяна Василівна ; М-во аграр. політики та продо-
вольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4394 А] 

 УДК 331.101.38:631.11 

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

На ступінь доктора 
8705. Васильєв О. В. Регулювання розвитку ринкової інфраструктури регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 
сил і регіон. економіка" / Васильєв Олексій Вікторович ; Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва. — Х., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (38 назв). — 100 пр. — 
[2011-7160 А] УДК 332.146.2:338.49 

8706. Кифяк В. Ф. Формування стратегії розвитку територіальної рекреаційної 
системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 



   

 
79

продуктив. сил і регіон. економіка" / Кифяк Василь Федорович ; НАН України, Ін-т 
екон.-прав. дослідж., [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 34 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (56 назв). — 100 пр. — [2011-7587 А] 

 УДК 332.122:379.84 
8707. Комірна В. В. Розвиток регіональної економічної політики в ринкових 

умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Комірна Віталіна Віталіївна ; Акад. муніцип. упр., 
[Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2011-5436 А] УДК 332.14.012.23 

8708. Левковська Л. В. Формування корпоративного управління сталим регіо-
нальним розвитком України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Левковська Людмила Володимирів-
на ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого 
розв. НАН України". — К., 2011. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—38 (45 назв). — 100 пр. — [2011-6682 А] УДК 332.146:334.78](477) 

8709. Мальська М. П. Формування і розвиток просторових систем послуг : 
(теорія та практика реалізації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мальська Марта 
Пилипівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— Львів, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (84 назви). — 100 пр. — 
[2011-3672 А] УДК 332.14:338.487 

8710. Омельчук В. О. Державне регулювання ринку доступного житла в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еконо-
міка та упр. нац. госп-вом" / Омельчук Валерій Олексійович ; Н.-д. екон. ін-т М-ва 
екон. розв. і торгівлі України. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(38 назв). — 100 пр. — [2011-3817 А] УДК 332.85(477) 

8711. Пилипів В. В. Відтворення територіальних економічних систем у фінан-
совому просторі держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пилипів Віталій Володимиро-
вич ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого 
розв. НАН України". — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (назв). — 
100 пр. — [2011-6745 А] УДК 332.1:336.051](477) 

8712. Радєва М. М. Інституціональний розвиток корпоративного сектора 
економіки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Радєва Марина Миколаївна ; Кла-
сич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 
(55 назв). — 150 пр. — [2011-5523 А] УДК 332.012.324(477) 

8713. Ткач О. В. Конкурентоспроможність регіону в глобальних умовах взаємо-
впливів просторово-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ткач Олег 
Володимирович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — 
Луцьк, 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв). — 100 пр. — [2011-6403 А]
 УДК 332.1:339.137.2 

8714. Чичкало-Кондрацька І. Б. Методологічні засади інноваційного розвит-
ку регіональних науково-виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Чичка-
ло-Кондрацька Ірина Борисівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Хар-
ків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Полтава, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—38 (44 назви). — 140 пр. — [2011-6465 А] УДК 332.122:330.341.1 
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На ступінь кандидата 
8715. Андрушків Р. Ю. Формування і особливості розвитку соціально-

екологічного напрямку соціальної політики в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економі-
ка і політика" / Андрушків Роман Юрійович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т 
бізнесу та права", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5972 А] УДК 332.142 

8716. Асаулюк С. Л. Регіональна ефективність діяльності роздрібних торго-
вельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Асаулюк Святослав Леон-
тійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. комерц. акад. Центр. 
спілки спожив. т-в України]. — Ужгород, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5977 А] УДК 332.12:339.37 

8717. Базилюк В. Б. Формування регіонального видавничо-поліграфічного 
кластера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Базилюк Володимир Богданович ; НАН Украї-
ни, Ін-т регіон. дослідж., [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7131 А] 

 УДК 332.14:655.41 
8718. Більська О. В. Корекція механізму забезпечення функціонування й роз-

витку економіки в умовах її просторово-часової динаміки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Більська Ольга Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніп-
ропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-6902 А]
 УДК 332.14 

8719. Богдан Н. М. Житлово-будівельний комплекс в системі розвитку регіо-
ну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Богдан Наталія Миколаївна ; Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-4854 А] УДК 332.83 

8720. Бочко О. І. Еколого-економічні засади управління земельними відноси-
нами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Еко-
номіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Бочко Олександр 
Іванович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та 
сталого розв. НАН України", [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-
вольства]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2011-6018 А] УДК 332.2:502.13 

8721. Витрищук К. О. Регіональна політика розвитку житлово-комунального гос-
подарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Витрищук Катерина Олександрівна ; Луц. нац. 
техн. ун-т. — Луцьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-7802 А] УДК 332.146.2:332.8 

8722. Войтович А. Д. Формування механізму оцінки і аналізу соціально-
економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Войто-
вич Андрій Данилович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Ужгород, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5009 А] УДК 332.142 
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8723. Грещук Г. І. Регулювання використання земель як основи розвитку се-
редніх і малих міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Грещук Галина Ігорівна ; 
Акад. муніцип. упр., [Львів. нац. аграр. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5370 А] УДК 332.3:711.4](477.83) 

8724. Дідоренко Т. В. Організаційно-економічні засади трансформації підприємств 
сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дідоренко Тетяна Ва-
силівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6571 А] УДК 332:631.356.2 

8725. Драченко О. В. Формування системи маркетингу міста : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. 
економіка" / Драченко Олександра Вікторівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7817 А] 

 УДК 332.1:658.8](477-21) 
8726. Єсіна В. О. Розвиток інноваційного потенціалу регіонального госпо-

дарського комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Єсіна Валерія Олександрів-
на ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4486 А] УДК 332.146:330.341.1 

8727. Жиляєва Н. М. Ефективне забезпечення конкурентоспроможності регіо-
нів та її експортної складової : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Жиляєва Надія Ми-
хайлівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Луцьк, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5392 А]
 УДК 332.12:339.137 

8728. Качуріна Н. М. Науково-методичні засади розвитку промислового по-
тенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Качуріна Наталія Миколаїв-
на ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 140 пр. — [2011-7773 А] 

 УДК 332.122:338.45 
8729. Коненко В. В. Удосконалення ринкового механізму ціноутворення за по-

слуги газопостачання на регіональному рівні : (на прикл. Харків. регіону) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил 
і регіон. економіка" / Коненко Віталіна Володимирівна ; Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-6650 А] УДК 332.145:696.2](477.54) 

8730. Косяк А. П. Організаційно-економічний механізм відновлення міського 
житлового фонду регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Косяк Антоніна Петрівна ; 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4739 А] УДК 332.822.1 

8731. Крупа О. М. Державна підтримка і стимулювання розвитку проблемних 
регіонів на основі цільових програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крупа Олеся Миронів-
на ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7755 А] УДК 332.146.2 
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8732. Кузнецова Д. С. Грошова оцінка земель на вугленосних територіях з 
урахуванням шкідливого впливу підземних гірничих робіт : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / 
Кузнецова Дар'я Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Донец. нац. техн. ун-т]. — 
К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5735 А]
 УДК 332.64:622.834 

8733. Куценко Т. М. Інноваційний розвиток регіону : (на прикл. Харків. обл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил і регіон. економіка" / Куценко Тетяна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-7284 А] УДК 332.146:330.341.1 

8734. Кучко-Бадіна В. А. Формування інституційних умов для ефективного 
використання регіональних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кучко-Бадіна 
Валерія Андріївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3583 А] 

 УДК 332.1:330.341.2 
8735. Марков Р. В. Вплив кон'юнктури ринку зерна на продовольчу безпеку 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. 
безпека держави" / Марков Руслан Валентинович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля. — Луганськ, 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (29 назв). 
— 100 пр. — [2011-3681 А] УДК 332.146:[338.439.5:633.1] 

8736. Мельникова О. А. Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку 
індустріального сектора регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мельникова Олек-
сандра Анатоліївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-6247 А] УДК 332.146:330.322](477) 

8737. Мініна О. В. Транзитний потенціал регіону та стратегічні напрямки його 
використання в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мініна Оксана 
Валеріївна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3723 А] УДК 332.146:339.565 

8738. Мірзодаєва Т. В. Антикризове регулювання соціально-економічного ро-
звитку старопромислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мірзодаєва 
Тетяна Віталіївна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Рада по вивч. продуктив. сил Украї-
ни НАН України]. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-3725 А] УДК 332.146.2 

8739. Мусаєва А. К. Формування та ефективне функціонування інфраструк-
тури ринку землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мусаєва Айше Кязімівна ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. 
ун-т"]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 
[2011-7335 А] УДК 332.72:338.49 

8740. Ніколайчук К. М. Удосконалення системи використання рентоутворюю-
чих факторів у нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніто-
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ринг земель" / Ніколайчук Катерина Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2011. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3832 А] УДК 332.64 

8741. Новікова Т. М. Формування стратегії реформування підприємств жит-
лово-комунального господарства регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новікова Тетяна Мико-
лаївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 120 пр. — [2011-6282 А] УДК 332.8:338.22 

8742. Остріщенко Ю. В. Планування видаткової частини місцевих бюджетів 
як інструмент соціально-економічного розвитку територій : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Острі-
щенко Юлія Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3846 А] УДК 332.145 

8743. Палант О. Ю. Теоретичні і методологічні основи вдосконалення процесу 
інвестування та інноваційного розвитку транспортного комплексу регіону : (на 
прикл. м. Харкова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Палант Олексій Юрійо-
вич ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5776 А] 

 УДК 332.14:330.322:656](477.54) 
8744. Парасюк І. Л. Стратегічне планування розвитку субрегіональних струк-

тур на основі мобілізації конкурентних переваг регіону : (на прикл. Одес. субрегіо-
ну) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Парасюк Ігор Львович ; НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4780 А] УДК 332.14(477.74) 

8745. Пиріг С. О. Регіональний вимір розвитку інформаційної економіки : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продук-
тив. сил і регіон. економіка" / Пиріг Світлана Олександрівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — 
Луцьк, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-5512 А] УДК 332.1:338.24 

8746. Повх Г. П. Інфраструктурне забезпечення транскордонного співробіт-
ництва регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Повх Галина Петрівна ; 
Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 120 пр. — [2011-3922 А] УДК 332.146.2 

8747. Попов О. В. Управління розвитком ефективного землекористування аг-
рарних підприємств в умовах ринкових перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попов Олек-
сій Володимирович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3945 А] УДК 332.3:631.11 

8748. Попова Ю. М. Формування механізму забезпечення сталого розвитку 
міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Попова Юлія Михайлівна ; Полтав. нац. техн. 
ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 140 пр. — [2011-6756 А] УДК 332.12 

8749. Салівончик О. М. Формування та розвиток соціальної інфраструктури 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
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продуктив. сил і регіон. економіка" / Салівончик Олена Миколаївна ; Луц. нац. техн. 
ун-т. — Луцьк, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-7407 А] УДК 332.122:330.341.1 

8750. Салтан М. П. Розвиток соціально-економічного потенціалу регіону в 
умовах транзитивної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Салтан Микола Петрович ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6779 А]
 УДК 332.1(477.44) 

8751. Салуквадзе І. М. Організаційно-економічне забезпечення створення су-
часних форм господарювання у житлово-комунальній сфері міста : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. 
економіка" / Салуквадзе Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4049 А]
 УДК 332.8:334.7](1-21) 

8752. Самойленко І. О. Науково-методичні основи формування регіонального 
ринку електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Самойленко Інна Олександ-
рівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 140 пр. — [2011-7409 А] УДК 332:621.31 

8753. Сахно А. А. Механізм ефективного функціонування підприємств житло-
во-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сахно Андрій Анатолійович ; 
ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. 
— [2011-7415 А] УДК 332.8:338.2 

8754. Семененко О. С. Особливості формування і використання ресурсного 
потенціалу аграрної сфери прикордонного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Семененко Ольга Сергіївна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7908 А] 

 УДК 332.14:338.432](477.87) 
8755. Сініціна О. В. Управління розвитком виставкової діяльності у регіонах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил і регіон. економіка" / Сініціна Олена Володимирівна ; Луц. нац. техн. ун-т. 
— Луцьк, 2011. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 
100 пр. — [2011-7427 А] УДК 332.122:069.5 

8756. Сіренко О. В. Розвиток і підвищення ефективності цукробурякового ви-
робництва національного ринку цукру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сіренко Олена 
Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. 
акад. — Полтава, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-7428 А] УДК 332.155:664.1 

8757. Смерека С. Б. Антикризове управління розвитком сфери послуг житло-
во-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Смерека Світлана Богданів-
на ; М-во екон. розв. і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2011-7433 А] УДК 332.87 
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8758. Сойма С. Ю. Зовнішньоекономічна діяльність регіону в умовах ринко-
вих трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Сойма Світлана Юріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Закарпат. держ. ун-т]. — Ужгород, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6375 А]
 УДК 332.012.23:339.5 

8759. Стоєв В. Л. Основи формування фіскальної політики регіону : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил 
і регіон. економіка" / Стоєв Володимир Леонідович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
140 пр. — [2011-6809 А] УДК 332.142:336.22.02 

8760. Сурай А. С. Формування та функціонування ринку житлової нерухомос-
ті: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Сурай Анна Станіславів-
на ; Луц. нац. техн. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Луцьк, 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2011-4166 А] УДК 332.85 

8761. Тарасенко С. В. Еколого-економічні засади регіонального розвитку на 
основі формування нематеріальних активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навко-
лиш. середовища" / Тарасенко Світлана Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6395 А] 

 УДК 332.142.4/.6 
8762. Терехов Є. В. Удосконалення механізму формування вартості земель те-

хногенного походження : (в умовах відкритої розробки родовища) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокорис-
тування і охорони навколиш. середовища" / Терехов Євген Володимирович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-4181 А] УДК 332.6:504.12 

8764. Ткачук Л. В. Просторові засади формування системи землекористування 
в трансформаційний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-
вища" / Ткачук Лариса Василівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки 
природокористування та сталого розв. НАН України", [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4815 А] УДК 332.2+336.36 

8766. Уляненко Ф. М. Домінанти формування конкурентних переваг регіональ-
них господарських систем в умовах посилення інтеграції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еконо-
міка" / Уляненко Федір Михайлович ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4228 А] 

 УДК 332.135 
8768. Фокіна-Мезенцева К. В. Регулювання регіонального розвитку в умовах 

формування прикордонного співробітництва : (на прикл. Донец. обл. України та 
Ростов. обл. Росії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Фокіна-Мезенцева Кате-
рина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архіт.", [Вищ. навч. закл. "Донец. ін-т ринку та соц. політики"]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4261 А]
 УДК 332.135:339.924 
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8770. Храброва Н. І. Розвиток організаційно-економічного забезпечення регу-
лювання системи екологічних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навко-
лиш. середовища" / Храброва Наталя Іванівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. 
буд-ва, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2011-6442 А] УДК 332.142.6 

8772. Цепенюк Н. М. Промисловість будівельних матеріалів у системі страте-
гічного розвитку економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Цепенюк На-
талія Михайлівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Тернопіл. держ. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-4291 А] УДК 332.146:691 

8774. Яцко В. В. Регіональний механізм стимулювання підприємницької діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Яцко Вікторія Вікторівна ; ДВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т", [Закарпат. держ. ун-т]. — Ужгород, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7517 А] УДК 332.14:338.22 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 
8763. Оніпко Т. В. Господарська діяльність споживчої кооперації України в 

період нової економічної політики (1921—1928 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Оніпко Тетяна Володимирів-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т 
економіки і торгівлі"]. — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—35 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-6732 А] УДК 334.735(477)"1921/1928" 

8765. Пивоваров М. Г. Стратегія розвитку малого підприємництва як складо-
вої національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пивоваров Михайло Григоро-
вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2011-7047 А] УДК 334.72-043.86(477) 

8767. Рекова Н. Ю. Механізм управління економічною поведінкою під-
приємств корпоративної структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рекова Наталія Юріївна ; 
Класич. приват. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2011. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 150 пр. — [2011-6769 А] УДК 334.78 

8769. Шульга І. П. Формування системи економічної безпеки емісійної діяль-
ності акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Шульга Ірина 
Петрівна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2011. — 39 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2011-4396 А] УДК 334.722.8 

На ступінь кандидата 
8771. Аванесова І. Б. Розвиток фінансових стратегій ТНК в умовах трансфор-

мації глобального середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Аванесова Інесса 
Борисівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20. — 100 пр. — [2011-6482 А] УДК 334.726:339.7 
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8773. Балюк Т. В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціо-
нальних компаніях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Балюк Тетяна Віталіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4604 А] УДК 334.726:339.72 

8775. Гудзь Ю. Ф. Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність 
господарської діяльності малих підприємств : (на прикл. харч. пром-ті Волин. обл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Гудзь Юрій Федорович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 150 пр. — [2011-4566 А] 

 УДК 334:664](477.82) 
8776. Коленкова Н. О. Розробка конкурентних стратегій промислових підприємств 

на міжнародних ринках : (на прикл. вагонобудування ВАТ "Азовмаш") : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Коленкова Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-5434 А] УДК 334.716:339.137.2 

8777. Ліфінцев Д. С. Вдосконалення використання організаційно-економічних 
важелів формування корпоративної культури організації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ліфінцев 
Денис Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-
на". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-7008 А] УДК 334.784:658.5 

8778. Махновська Н. Д. Організаційно-економічні основи створення кластер-
ної форми діяльності оператора поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Махновська 
Наталя Дмитрівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3701 А] 

 УДК 334.758:656.82 
8779. Обчанська І. О. Підвищення ефективності управління підприємствами 

державного сектора економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Обчанська Інна Олексіївна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-4964 А] УДК 334.724.6(477) 

8780. Павлішина Н. М. Розвиток підприємництва та людського ресурсу в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Павлішина Ніна Михайлівна ; Класич. приват. ун-т. 
— Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-6734 А]
 УДК 334+331.101.262](477) 

8781. Риженко О. М. Управління бюджетуванням акціонерних товариств : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Риженко Олексій Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 150 пр. — [2011-4006 А] 

 УДК 334.722.8 
8782. Соколова А. М. Національний кооперативний рух в економіці ринкового 

типу: стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соколова Альона Ми-
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колаївна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Пол-
тава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7437 А]
 УДК 334.73 

8783. Тенюх З. І. Регулювання діяльності стратегічних підприємств державно-
го сектора економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тенюх Зоряна Ігорівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (20 назв). — 150 пр. — [2011-5095 А] УДК 334.724.6(477) 

8784. Химич І. Г. Сенгуляритивність формування корпоративної культури пі-
дприємств машинобудівної галузі в умовах трансформації економіки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-
вами" / Химич Ірина Григорівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тер-
нопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-
4277 А] УДК 334.78:621 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 
8785. Балацький Є. О. Методологічні засади управління бюджетом міста: оп-

тимізація формування і використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Балацький Євген Олегович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 
37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв). — 120 пр. — [2011-7723 А]
 УДК 336.145(1-21) 

8786. Береславська О. І. Механізм валютного регулювання в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Береславська Олена Іванівна ; Держ. податк. служба України Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — К., 2011. — 31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—29 
(48 назв). — 100 пр. — [2011-6899 А] УДК 336.748.7(477) 

8787. Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Зимовець Владислав Вікторович ; Держ. установа "Ін-т економіки 
та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 
(31 назва) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2011-5679 А] УДК 336.131 

8788. Колодій С. Ю. Інституціональне регулювання збалансованості фінансо-
вих ресурсів держави в посттрансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Колодій Сергій Юрійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферо-
поль, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37. — 150 пр. — [2011-6644 А]
 УДК 336.13.025.12 

8789. Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еконо-
міка та упр. нац. госп-вом" / Лобозинська Софія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Іва-
на Франка. — Львів, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (59 назв). — 
150 пр. — [2011-7775 А] УДК 336.71.02(477) 

8790. Носов О. Ю. Державне регулювання грошової системи в трансформа-
ційній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Носов Олександр Юрійович ; 
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Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—33 (81 назва). — 100 пр. — [2011-4652 А] 

 УДК 336.13.051(477) 
8791. Рябініна Л. М. Сучасні гроші та грошовий оборот як фактори монетарної 

політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Рябініна Людмила Миколаївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 
2011. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (38 назв). — 100 пр. — [2011-7401 А]
 УДК 336.741.28:338.23 

На ступінь кандидата 
8792. Баворовська О. Б. Моделювання системи фінансової безпеки підприємст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. без-
пека суб'єктів господар. діяльн." / Баворовська Олена Богданівна ; М-во внутр. справ 
України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7129 А] УДК 336.01:005.922.1 

8793. Багрій О. О. Формування механізму оподаткування нерухомого майна в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Багрій Олексій Олександрович ; Держ. установа "Ін-т еконо-
міки та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (11 назв). — 120 пр. — [2011-4423 А] УДК 336.226.212.1 

8794. Башко В. Й. Дефіцит бюджету та особливості його фінансування в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Башко Василь Йосифович ; М-во фінансів України, ДННУ "Акад. 
фін. упр.", Н.-д. фін. ін-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-5242 А] УДК 336.143.232(477) 

8795. Безпалько І. Р. Розвиток системи оподаткування доходів фізичних осіб в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Безпалько Ірина Романівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 
[Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5330 А] УДК 336.226.11(477) 

8796. Бобох Н. М. Формування механізму оподаткування нерухомого майна в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Бобох Наталія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4434 А] УДК 336.226.212.1 

8797. Боднаренко Н. В. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Боднаренко Наталія Вікторівна ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва. — 
Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-7151 А] УДК 336.77:631.11 

8798. Ванієва А. Р. Ліквідність та платоспроможність будівельних підприємств: 
оцінка і прогнозування : (на прикл. Автоном. Республіки Крим) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Ванієва Аліме Рустемівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4455 А] УДК 336.201.2:69 

8799. Владика Ю. П. Банківське кредитування підприємств оптового поста-
чання аграрного сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Владика Юлія Павлівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7730 А] УДК 336.77:338.432 

8800. Волошин М. В. Видатки державного бюджету на розвиток людського 
капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Волошин Мар'яна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-
ди"]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2011-7546 А] УДК 336.14:331.522.4 

8801. Гавренкова Т. С. Трансформація принципів і методів податкового конт-
ролю в умовах посткризового відновлення національної економіки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Гавренкова Тетяна Семенівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6046 А] УДК 336.225.673 

8802. Головіна Я. С. Корпоративне управління в банках України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Головіна Яніна Станіславівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4470 А] 

 УДК 336.7:338.24](477) 
8803. Гріненко А. Ю. Податкове стимулювання розвитку агропромислового 

комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гріненко Андрій Юрійович ; ПВНЗ "Єв-
роп. ун-т". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. 
— [2011-7195 А] УДК 336.221.4 

8804. Грішута А. В. Розвиток системи кредитних спілок в аграрній сфері Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Грішута Анна Володимирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки". — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-7738 А] УДК 336.732:338.432](477) 

8805. Детюк Т. Г. Організація перевірочної роботи в системі податкового контролю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Детюк Тетяна Григорівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7199 А] УДК 336.225.673 

8806. Дил Д. О. Управління витратами філії комерційного банку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Дил Дмитро Олександрович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7202 А] УДК 336.71 

8807. Дубина М. В. Механізм формування системи парабанківських посеред-
ників на фінансовому ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дубина Максим Вікторович ; 
Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — Чернігів, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 130 пр. — [2011-6955 А] 

 УДК 336.717.8(477) 
8808. Дутченко О. О. Банківське кредитування на основі врахування галузевих 

особливостей позичальника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дутченко Олена Олегівна ; Держ. 
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вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6098 А] 

 УДК 336.77 
8809. Єніна-Березовська А. О. Забезпечення економічної безпеки держави в 

контексті моніторингу сплати податків : (на прикл. коксохім. галузі пром-ті) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Єніна-Березовська Анастасія Олександрівна ; НАН України, Н.-д. 
центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-6101 А] УДК 336.225.67:662.74 

8810. Заблоцький М. Б. Механізм розвитку фінансового ринку України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Заблоцький Мар'ян Богданович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6597 А]
 УДК 336.77(477) 

8811. Заброцька О. В. Фінансове територіальне вирівнювання в системі між-
бюджетних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Заброцька Олена Василівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-5020 А]
 УДК 336.145.1(477) 

8812. Карпилянська Л. І. Моделювання механізмів взаємодії з великими 
платниками податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Карпилянсь-
ка Людмила Іванівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6173 А] УДК 336.225.6 

8813. Каспрук Ю. В. Місцеві бюджети у забезпеченні економічного розвитку 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Каспрук Юрій Валерійович ; Ун-т банк. справи Нац. банку Украї-
ни. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-7752 А] УДК 336.145(1-21):332.12 

8814. Кеменяш І. Г. Управління податковою безпекою суб'єктів підприєм-
ництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кеменяш Ірина Григорівна ; М-во фінансів 
України, Львів. держ. фін. акад., [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в 
України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-6180 А] УДК 336.22:351.71](477) 

8815. Кобичева О. С. Науково-методичне забезпечення проектного фінан-
сування в банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кобичева Оксана Станіславівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6191 А]
 УДК 336.71:330.322 

8816. Коваленко В. Л. Система утилізації вторинних гідроенергетичних ресу-
рсів промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Коваленко Віктор 
Леонідович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики, [Запоріз. держ. інж. акад.]. 
— К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-
4571 А] УДК 336.77:339.5 
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8817. Ковтонюк О. В. Фінансове забезпечення міжнародних торгових опера-
цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Ковтонюк Оксана Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — 
[2011-4572 А] УДК 336.77:339.5 

8818. Ковч Т. Б. Формування системи фінансового моніторингу в банків-
ській сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ковч Тамара Богданівна ; Ун-т банк. спра-
ви Нац. банку України. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-7257 А] УДК 336.719(477) 

8819. Корень Н. В. Модернізація механізму бюджетного регулювання соціаль-
но-економічного розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Корень Наталія Василівна ; 
ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
120 пр. — [2011-4936 А] УДК 336.142.2:336.143 

8820. Королюк Т. О. Державне регулювання фінансової посередницької діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Королюк Тетяна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6985 А] УДК 336.13:336.717.8 

8821. Котіна Г. М. Прогнозування податкових надходжень бюджету : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Котіна Ганна Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-5443 А] УДК 336.22 

8822. Кравець В. І. Інституційна структура фінансового ринку України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Кравець Вячеслав Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв). — 100 пр. — [2011-6989 А]
 УДК 336.76(477) 

8823. Кравченко А. С. Оптимізація банківських кредитних ставок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Кравченко Анна Станіславівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-3533 А] УДК 336.781.2 

8824. Красножон С. В. Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Красножон Світлана Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6221 А] 

 УДК 336.76:330.322.14](477) 
8825. Кривенко В. Г. Формування та розвиток системи іпотечного креди-

тування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кривенко Віктор Григорович ; Чернігів. 
держ. ін-т економіки і упр., [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Чернігів, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7831 А] 

 УДК 336.77(477) 
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8826. Крук О. М. Формування та оцінка ефективності управління фінансовим 
потенціалом місцевого бюджету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Крук Олена Миколаївна ; Класич. 
приват. ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5136 А] 

 УДК 336.14:352](477) 
8827. Лацик Г. М. Фінансові інструменти на іпотечному ринку України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Лацик Галина Миронівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2011-3606 А] 

 УДК 336.763.34(477) 
8828. Лекарь С. І. Оподаткування нерухомості фізичних осіб: зарубіжна прак-

тика та перспективи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лекарь Сергій Іванович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т держ. податк. 
служби України]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2011-5750 А] УДК 336.226.212.1 

8829. Лендєл Г. Д. Формування механізму податкового регулювання розвитку 
санаторно-курортних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лендєл Ганна Дмитрівна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
120 пр. — [2011-4944 А] УДК 336.22:615.83 

8830. Любар О. О. Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформу-
вань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Любар Оксана Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-3653 А] УДК 336.77:338.43 

8831. Лях Я. С. Моделювання ієрархічних систем бюджетування в активних 
системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Лях Яна Сергіївна ; Донец. нац. 
ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-7302 А] УДК 336.143 

8832. Макаренко І. О. Стійкий розвиток ринку похідних фінансових ін-
струментів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Макаренко Інна Олександрівна ; Нац. банк 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — 
Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2011-7756 А] УДК 336.76/.77(477) 

8833. Маслюківська О. П. Механізм впровадження еколого-трудової податко-
вої реформи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Маслюківська Олена Павлівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки при-
родокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2011-5816 А] 

 УДК 336.226.44(477) 
8834. Махота А. В. Оцінка конкурентних переваг банку : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ма-
хота Алла Валентинівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 
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України", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Суми, 2011. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7315 А] 

 УДК 336.71:339.137.2 
8835. Мацук З. А. Система бюджетного регулювання в Україні : (на матеріа-

лах Зах. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мацук Зоряна Андріївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3704 А] УДК 336.14(477) 

8836. Могильницький Р. А. Розвиток ринку банківських кредитів суб'єктам 
малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Могильницький Роман Адамович ; Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 140 пр. — [2011-5829 А] 

 УДК 336.77:334.722 
8837. Нагай І. В. Формування портфеля цінних паперів професійних учасників 

фондового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нагай Ірина Василівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3783 А] УДК 336.761 

8838. Невмержицька О. В. Реструктуризація банківської системи України в 
умовах глобалізації фінансових ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Невмержицька Олена 
Володимирівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2011-7783 А]
 УДК 336.71.021.8:339.72](477) 

8839. Невмержицький Є. І. Розвиток кредитних бюро в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре-
дит" / Невмержицький Євген Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-3792 А] УДК 336.773(477) 

8840. Немкович О. Б. Залучення та використання банківських кредитів сільсь-
когосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Немкович Оксана Борисів-
на ; М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва, 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7033 А] 

 УДК 336.77.067.22:631.11 
8841. Парфенюк Є. І. Розвиток банківського інвестиційного кредитування пі-

дприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Парфенюк Євгенія Іванівна ; М-во фінансів 
України, Львів. держ. фін. акад., [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в 
України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-3867 А] УДК 336.77:338.22 

8842. Пасічний М. Д. Дефіцит бюджету як складова системи бюджетного регулю-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Пасічний Микола Дмитрович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7367 А]
 УДК 336.143.2 
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8843. Перехрест Л. М. Забезпечення фінансової безпеки банків в умовах не-
стабільного економічного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Перехрест Лілія Миколаївна ; 
Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — 
[2011-7796 А] УДК 336.71.02 

8844. Петик Л. О. Банківські кризи та методи їх подолання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Петик Любов Орестівна ; М-во фінансів України, Львів. держ. фін. акад. — Львів, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-3879 А] 

 УДК 336.71:33.05-044.372 
8845. Полєтаєв О. О. Послуги фінансових посередників на ринку цінних папе-

рів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Полєтаєв Олексій Олександрович ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. 
упр." М-ва фінансів України]. — Донецьк, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15. — 100 пр. — [2011-7380 А] УДК 336.717.8:336.763 

8846. Попович Д. В. Формування та оцінка вартості акцій в системі їх інвести-
ційної привабливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Попович Дарія Володимирівна ; М-во фі-
нансів України, Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2011-3946 А] УДК 336.763.2 

8847. Портна О. В. Фінансове забезпечення розвитку закладів охорони здо-
ров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Портна Оксана Валентинівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-7799 А] УДК 336.02:614.21](477) 

8848. Прокопенко О. А. Фіскальне забезпечення соціально-економічного 
розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прокопенко Олена Анатоліївна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-3967 А] УДК 336.22.02:332.1 

8849. Ребрик М. А. Управління валютним ризиком в банку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Ребрик Михайло Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. 
банку України". — Суми, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-5793 А] УДК 336.717:336.748 

8850. Романчукевич В. В. Грошово-кредитна політика України в умовах гло-
балізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Романчукевич Віталій Вікторович ; Ун-т 
банк. справи Нац. банку України. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7398 А] УДК 336.77(477) 

8851. Рудак С. М. Оцінка ефективності управління активами недержавного 
пенсійного фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рудак Сергій Михайлович ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 120 пр. — [2011-6345 А] УДК 336.764.1:368.914 
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8852. Рудой В. М. Управління активами інституційних інвесторів на фондо-
вому ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рудой Володимир Михайлович ; Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 17 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5842 А] УДК 336.761(477) 

8853. Руська Р. В. Моделювання функціонування кредитних спілок в умовах 
економічної нестійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Руська Рус-
лана Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Хмельницький, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4032 А] 

 УДК 336.732 
8854. Савчук В. А. Оптимізація формування і використання фінансових ресур-

сів закладів освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Савчук Вадим Анатолійович ; Держ. по-
датк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4043 А]
 УДК 336.531.2:37 

8855. Семеног А. Ю. Вплив діяльності фінансових установ на економічне 
зростання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Семеног Андрій Юрійович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7420 А] 

 УДК 336.7:330.35(477) 
8856. Синюгіна Н. В. Фінансовий моніторинг в системі взаємодії суб'єктів гос-

подарювання на фінансових ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Синюгіна Наталія Вікторівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-4085 А] УДК 336.761.025.12 

8857. Слатвінська М. О. Альтернативні системи оподаткування суб'єктів ма-
лого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Слатвінська Марина Олександрівна ; Одес. 
держ. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-4109 А] УДК 336.226.12:334.012.61-022.51 

8858. Сніщенко Р. Г. Фінансова безпека банку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сніщенко Роман 
Григорович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-6801 А] УДК 336.719.2 

8859. Сова О. Ю. Фінансовий механізм управління дефіцитом державного 
бюджету України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08. "Гроші, фінанси і кредит" / Сова Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). 
— 130 пр. — [2011-4118 А] УДК 336.143.232 

8860. Соловйова Ю. О. Організаційно-правові засади здійснення податкового 
контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Соловйова Юлія 
Олександрівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Луган. держ. ун-т 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-4125 А] УДК 336.225.1 
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8861. Степура М. М. Ризик-менеджмент формування податкових доходів бюд-
жету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Степура Марина Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-5543 А] УДК 336.22(477) 

8862. Стойка В. С. Функціонування та розвиток регіональної банківської сис-
теми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Стойка Вікторія Степанівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 
[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-5866 А] УДК 336.71:332.122 

8863. Тимків А. О. Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Тимків Андрій Олександрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 150 пр. — [2011-7698 А]
 УДК 336.714 

8864. Труханов Ю. П. Управління економічною діяльністю залізничного 
транспорту на принципах бюджетування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Труханов Юрій Петро-
вич ; М-во інфрастуктури України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4678 А] 

 УДК 336.14:656.2 
8865. Фрасинюк А. М. Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського 

бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Фрасинюк Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-7867 А] УДК 336.71:330.341.1 

8866. Харабара В. М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб на-
селення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Харабара Віолетта Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-6431 А] УДК 336.717:330.544.2 

8867. Хмарук Ю. В. Формування системи доходів державного бюджету Украї-
ни в умовах розбудови ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Хмарук Юлія Віталіївна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5067 А]
 УДК 336.14:336.2](477) 

8868. Шевалдіна В. Г. Заощадження населення у формуванні банківських ре-
сурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Шевалдіна Валентина Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7111 А] УДК 336.722.14 

8869. Шевченко Н. В. Механізм оцінки ефективності державного фінансового 
контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шевченко Наталія Володимирівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6479 А]
 УДК 336.1:351.82(477) 
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8870. Шира Н. О. Грошово-кредитна політика в системі державного регулю-
вання економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шира Наталія Олександрівна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-4383 А] УДК 336.7:351.822](477) 

8871. Щербина Т. В. Передавальний механізм грошово-кредитної політики у 
відкритій економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Щербина Тетяна Володимирівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4528 А]
 УДК 336.74:336.77 

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

На ступінь доктора 
8872. Білоусов О. М. Організаційно-економічний механізм розвитку діяльності 

підприємств з виробництва та переробки сої: теорія, методологія, практика : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Білоусов Олексій Михайлович ; Приват. вищ. навч. закл. "Міжнар. ун-т 
бізнесу і права". — Херсон, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (35 назв). 
— 100 пр. — [2011-6004 А] УДК 338.43:631.11 

8873. Божидарнік Т. В. Реформування організаційно-економічних відносин 
молокопродуктового підкомплексу в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Божидарнік Тарас Вікторович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 
2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (51 назва). — 100 пр. — [2011-7801 А]
 УДК 338.439:637.1 

8874. Желюк Т. Л. Організаційно-економічний механізм управління довго-
строковим розвитком національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Желюк Те-
тяна Леонтіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (60 назв). — 150 пр. — [2011-6591 А]
 УДК 338.27 

8875. Захарін С. В. Регулювання інвестиційного забезпечення інноваційно-
технологічної діяльності у промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Захарін Сергій Воло-
димирович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—38 (94 назви). — 100 пр. — [2011-6604 А] УДК 338.45:330.322 

8876. Отенко В. І. Методологічний базис стратегічного вибору підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Отенко Василь Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (37 назв). — 100 пр. — 
[2011-3849 А] УДК 338.22 

8877. Поліщук Н. В. Науково-методологічні засади результативності функціо-
нування сучасних економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Поліщук Наталія 
Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. 
— Вінниця, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (63 назви). — 100 пр. — 
[2011-6753 А] УДК 338.24 
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8878. Савенко І. І. Теоретико-методологічні засади функціонування заготівель-
них підприємств хлібопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савенко Ігор Іванович ; Міжнар. 
ун-т бізнесу і права, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Херсон, 2011. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (53 назви). — 100 пр. — [2011-4036 А] 

 УДК 338.22:664.724 
8879. Трубчанін В. В. Механізм диверсифікації виробництва на промисло-

вих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Трубчанін Володимир Вікторович ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 24—28 (36 назв). — 100 пр. — [2011-4216 А] УДК 338.33 

8880. Фесенко І. А. Методологія розвитку вугільної промисловості: ресурсний 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Фесенко Інна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т еконо-
міки пром-сті, [ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Донецьк, 2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (49 назв). — 100 пр. — [2011-4254 А] УДК 338.45:622.33 

8881. Хумарова Н. І. Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку те-
риторіальних економіко-екологічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хумарова Ніна 
Іпполитівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. 
— 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (60 назв). — 100 пр. — 
[2011-7868 А] УДК 338.26:502.1 

8882. Шкварчук Л. О. Державне та ринкове регулювання цін на продовольчо-
му ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Шкварчук Людмила Олександрівна ; НАН України, 
Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2011. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (54 назви). — 100 пр. — [2011-6859 А] 

 УДК 338.51:338.439 
8883. Шуст О. А. Трансформація економічного механізму розвитку ринку про-

дукції м'ясного скотарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шуст Олена Анатоліївна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (33 назви). — 
100 пр. — [2011-7876 А] УДК 338.439:637.5'62'64 

8884. Якубів В. М. Стратегія збалансованого розвитку аграрних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Якубів Валентина Михайлівна ; М-во аграр. політики та продовольст-
ва України, Львів. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника"]. — Львів, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (47 назв). — 120 пр. 
— [2011-6875 А] УДК 338.1:631.11 

На ступінь кандидата 
8885. Амоша В. О. Формування державних програм використання енергоси-

ровинних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Амоша Валентин Олександрович ; 
Донец. держ. ун-т упр., [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Донецьк, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6882 А] 

 УДК 338.242.4 
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8886. Березюк Ю. Б. Експортний потенціал агропродовольчого комплексу ре-
гіону: стан і перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Березюк Юлія Борисівна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-7529 А] 

 УДК 338.439.5:339.564 
8887. Богдан І. В. Методи прогнозування нагромадження основного капіталу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Богдан Іван Віталійович ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. 
— К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2011-5244 А]
 УДК 338.27 

8888. Богданова Ж. А. Бухгалтерський облік і контроль туристичної діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз і аудит" / Богданова Жаннета Анатоліївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — 
Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2011-4855 А] УДК 338.486.41 

8889. Бронська О. Ю. Трансформація маркетингової політики м'ясопере-
робних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бронська Олена Юріївна ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 110 пр. — [2011-6516 А] УДК 338.439:637.5 

8890. Брух О. О. Організація виробничо-збутової діяльності сільськогосподар-
ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Брух Оксана Олексіївна ; Львів. нац. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6023 А] УДК 338.43 

8891. Булик О. Б. Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва 
в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Булик Оксана Богданівна ; 
Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4449 А] УДК 338.43:636.5/.6 

8892. Вань Мяо. Забезпечення розвитку системи підприємств спортивно-
подієвого туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вань Мяо ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-4456 А] УДК 338.486.2 

8893. Гальчинська Ю. М. Формування маркетингової цінової політики на пі-
дприємствах бурякоцукрового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гальчинська Юлія 
Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 120 пр. — [2011-4698 А] 

 УДК 338.53:664.1 
8894. Гойсюк Л. В. Формування та ефективність використання сировинної ба-

зи для виробництва біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гойсюк Лілія Володимирів-
на ; М-во фінансів України, Львів. держ. фін. акад., [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т 
М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6058 А] УДК 338.3:662.6/.9:633 
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8895. Горблюк Р. В. Формування та підтримка розвитку регіональних класте-
рів у системі охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Горблюк Руслан 
Володимирович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7188 А] УДК 338.46:61 

8896. Горобець О. В. Еколого-економічні аспекти поводження з твердими по-
бутовими відходами особистих селянських господарств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і 
охорони навколиш. середовища" / Горобець Ольга Вікторівна ; Луц. нац. техн. ун-т, 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
Луцьк, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-5365 А] УДК 338.43:628.4.032 

8897. Гоць Т. В. Державне регулювання цін на житлово-комунальні послуги : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Гоць Тетяна Василівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 
економіки природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — [2011-7767 А] 

 УДК 338.532:332.872.22 
8898. Гунько В. І. Використання та розвиток інтелектуального потенціалу 

зайнятого населення в національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гунько 
Вікторія Іванівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. 
— Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-6556 А] УДК 338.2+331.522 

8899. Гуркова О. В. Організаційно-економічні складові впровадження контро-
лінгу в управління оператора поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гуркова Олек-
сандра Володимирівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2011-4477 А] УДК 338.47 

8900. Демешок О. О. Механізм управління забезпеченням економічної без-
пеки у промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Демешок Ольга Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — 
Донецьк, 2011. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25 (28 назв). — 100 пр. — 
[2011-7740 А] УДК 338.45.02 

8901. Думич І. І. Вплив АПК на розвиток внутрішнього ринку в умовах 
членства України в СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Думич Ірина Ігорівна ; Центр. 
спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6096 А] УДК 339.3:338.436](477) 

8902. Дьячкова В. В. Моделювання процесів забезпечення економічної безпе-
ки металургійного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Дьяч-
кова Вікторія Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5189 А] УДК 338.45:669.013 

8903. Захарченко К. В. Впровадження та розвиток послуг населенню в діяль-
ності оператора поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Захарченко Катерина Вади-
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мівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. акад. 
зв'язку ім. О. С. Попова М-ва транспорту та зв'язку України]. — Одеса, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 130 пр. — [2011-5085 А] 

 УДК 338.47:656.84 
8904. Збродська О. В. Використання ресурсного потенціалу в сільськогоспо-

дарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Збродська Ольга Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Жито-
мир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6605 А] УДК 338.436:631.11 

8905. Іванова Н. С. Оцінка ефективності системи економічної безпеки агроп-
ромислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іванова Наталя Сергіївна ; Дніпропет-
ров. держ. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-5403 А] 

 УДК 338.435 
8906. Карунос С. А. Напрями розвитку державного регулювання сільськогос-

подарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Карунос Сергій Андрійович ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4492 А] УДК 338.43 

8907. Кац О. А. Формування інвестиційної привабливості підприємств перероб-
ного комплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кац Олена Анатоліївна ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2011-6621 А] 

 УДК 338.439:330.322 
8908. Кернасюк Ю. В. Ефективність виробництва м'яса великої рогатої худо-

би : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Кернасюк Юрій Валентинович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 
100 пр. — [2011-6623 А] УДК 338.439.4:637.5 

8909. Колеснікова В. В. Розвиток управління трудовими відносинами на пере-
робних підприємствах АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колеснікова Віта Вікторівна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 1 20 пр. — [2011-6643 А] 

 УДК 338.43:331.101.262 
8910. Крисак А. О. Управління економічним потенціалом малих підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Крисак Андрій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3548 А]
 УДК 338.24:334 

8911. Крисько В. Ф. Формування та ефективність використання трудового і 
кадрового потенціалу в підприємствах аграрної сфери економіки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Крисько Віктор Федорович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. наук. 
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центр. "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6667 А] 

 УДК 338.43:331.101.262 
8912. Кузьменко Г. Г. Економічне регулювання розвитку регіональних про-

мислових комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кузьменко Ганна Генна-
діївна ; Акад. муніцип. упр., [Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-5451 А]
 УДК 338.45:332.14 

8913. Куцалаба Н. І. Управління розвитком інфраструктури транскордонних 
територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Куцалаба Надія Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-7832 А] УДК 338.49:339.92 

8914. Лелюк О. О. Капітал аграрних та агропромислових підприємств: форму-
вання та управління функціонуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лелюк Олеся Олександрівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7293 А] 

 УДК 338.434 
8915. Лепьохіна О. В. Підвищення прибутковості машинобудівного підприємст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Лепьохіна Олена Ваславіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3621 А] УДК 338.31:621 

8916. Максимук А. О. Структурні чинники інфляції в умовах монетарної ста-
білізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Максимук Андрій Олександрович ; М-во фінансів України, Львів. 
держ. фін. акад., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2011-6147 А] УДК 338.23:336.748.12 

8917. Маркова І. В. Організаційно-економічні основи комерціалізації залізнич-
ного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Маркова Інна Володимирівна ; 
Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-5475 А] УДК 338.47:656.2 

8918. Маркова С. В. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльнос-
ті підприємств лікеро-горілчаної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Маркова Світ-
лана Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. 
ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — 
[2011-4954 А] УДК 338.439.4 

8919. Маркович І. Б. Трансформація промисловості в умовах глобалізації : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Маркович Ірина Богданівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-
користування, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Рівне, 2011. — 16, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2011-4507 А] 

 УДК 338.45.01 
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8920. Матвійчук М. З. Формування механізму ціноутворення у підприємствах 
агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвійчук Марія Зіновіївна ; Тер-
нопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 140 пр. — [2011-3697 А] УДК 338.5:631.11 

8921. Мельникова Т. Б. Регулювання процесів утворення та використання ін-
телектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мельникова Тетяна Борисівна ; М-во 
екон. розв. і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7319 А] УДК 338.24 

8922. Мирошниченко Ю. В. Забезпечення соціально-економічної ефективнос-
ті приміських пасажирських перевезень на залізничному транспорті України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Мирошниченко Юлія Володимирівна ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — 
[2011-5487 А] УДК 338.47:656.2 

8923. Михайловська О. В. Регулювання ресурсного забезпечення видавничо-
поліграфічної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Михайловська Олена Васи-
лівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 130 пр. — [2011-5039 А] УДК 338.45:655 

8924. Нгуєн Вінь Фионг. Удосконалення регулювання інвестиційної діяльнос-
ті в трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нгуєн Вінь Фионг ; Черні-
гів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 130 пр. — [2011-7759 А] УДК 338.246 

8925. Нездойминога О. Є. Економічне регулювання аграрного виробництва в 
умовах ринкового розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нездойминога Олена Єв-
геніївна ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7338 А] УДК 338.433:631.155 

8926. Нікітченко С. О. Ефективність функціонування сільськогосподарських 
підприємств в умовах поглиблення агропромислової інтеграції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Нікітченко Сергій Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-6725 А] УДК 338.43 

8927. Обідіна Я. І. Організаційно-економічні основи підвищення конкурентос-
проможності хлібопекарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Обідіна Яна Ігорівна ; 
Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-3801 А] УДК 338.439:339.137 

8928. Палеха О. Ю. Управління якістю складових туристичних послуг : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Палеха Ольга Юріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2011-3858 А] УДК 338.486 

8929. Панасюк К. А. Управління розвитком малого підприємства сфери туриз-
му : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-



   

 
105

номіка та упр. п-вами" / Панасюк Катерина Андріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. 
— Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-3860 А] УДК 338.486.1 

8930. Пікус А. Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зрос-
тання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Пікус Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2011-6748 А] УДК 338.1 

8931. Пілявський В. І. Розвиток інтеґрації та взаємовідносин її учасників в АПК : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Пілявський Володимир Ілліч ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полта-
ва, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3904 А]
 УДК 338.436 

8932. Пінькас С. В. Вдосконалення управління розвитком сільських терито-
рій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Пінькас Сергій Володимирович ; Полтав. держ. аграр. 
акад., [Херсон. держ. ун-т]. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-3909 А] УДК 338.43 

8933. Породіна Л. В. Стратегія формування ринку безпечного продовольства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Породіна Людмила Володимирівна ; Донец. нац. ун-т еконо-
міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3948 А] 

 УДК 338.439.5 
8934. Посилаєв В. В. Розвиток підприємств м'ясопродуктового підкомплексу 

АПК з виробництва яловичини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Посилаєв Вадим Валерійович ; 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3949 А] УДК 338.439.4:637.5'62 

8935. Ромашкін О. О. Економічне програмування сільськогосподарського ви-
робництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Ромашкін Олександр Олексійович ; Чернігів. держ. ін-т 
економіки і упр. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 135 пр. — [2011-4020 А] УДК 338.43 

8936. Сіневіч О. В. Управління прибутком на етапі проектування та освоєн-
ня нової продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сіневіч Олексій Володимирович ; Одес. 
держ. екон. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5272 А] УДК 338.515 

8937. Сіренко К. В. Формування комплексу інтегрованих маркетингових ко-
мунікацій туристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сіренко Катерина Вікторів-
на ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 120 пр. — [2011-5055 А] УДК 338.487 

8938. Скакун В. А. Економічний інструментарій регулювання бізнес-процесів 
будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Скакун Вячеслав Анатолійович ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-4095 А] УДК 338.45:69 

8939. Смольнякова Н. М. Формування ефективної цінової політики підприємств 
торгівлі продовольчими товарами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смольнякова Наталія Мико-
лаївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6374 А] УДК 338.534:339.166.82 

8940. Сморжанюк Т. П. Управління підприємствами побутового обслугову-
вання у контексті забезпечення споживчої корисності товарів легкої промисловості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Сморжанюк Тетяна Петрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7688 А] 

 УДК 338.46:646/649 
8941. Стогул О. І. Управління якістю обслуговування пасажирів на автобусних 

станціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Стогул Оксана Іллівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., 
[Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-4152 А] УДК 338.47:656.072.6 

8942. Струк Н. Р. Вдосконалення управління матеріально-інформаційними по-
токами підприємств АПК на засадах логістики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Струк Наталія 
Романівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4160 А] УДК 338.432 

8943. Тимофієва Г. С. Регулювання розвитку галузей рослинництва та його 
вплив на конкурентоспроможність аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тимофієва 
Ганна Степанівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7090 А] УДК 338.436 

8944. Федорович І. В. Організаційно-економічне забезпечення процесу відтво-
рення лінійної частини магістральних газопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федорович 
Ірина Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Фран-
ківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4246 А]
 УДК 338.45:622.692.4 

8945. Федорчук Н. В. Формування та державне регулювання ринку овочів у 
аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Федорчук Наталія Вікторів-
на ; М-во фінансів України, Львів. держ. фін. акад., [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т 
М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-6419 А] УДК 338.439.5:635.1/.8 

8946. Феофанов Л. К. Економічний розвиток кольорової металургії України 
(1970-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Феофанов Лев Костянтинович ; Класич. при-
ват. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2011-6422 А] УДК 338.2:669.2/.8 

8947. Ходарченко В. А. Організаційно-економічний механізм регулювання 
ринку квітково-декоративної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ходарченко 
Валентина Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2011-7098 А] УДК 338.24:635.9 

8948. Чекас Н. Л. Організація та розвиток дорадчої діяльності в аграрній 
сфері економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чекас Наталя Леонідівна ; Мико-
лаїв. держ. аграр. ун-т, [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-
вольства України]. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 
100 пр. — [2011-4308 А] УДК 338.43 

8949. Чикало І. В. Управління ресурсоємністю національної економіки в кон-
тексті підвищення її конкурентоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чикало Інна 
Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6463 А] 

 УДК 338.242:339.137.2 
8950. Шевчук В. В. Тарифоутворення в системі управління комунальною 

інфраструктурою на мезорівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Шевчук Віолетта 
Вячеславівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6846 А] 

 УДК 338.516.46:332.8 
8951. Шукліна В. В. Партнерські відносини в забезпеченні розвитку ту-

ристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шукліна Вікторія Вікторівна ; Херсон. 
нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-4395 А] УДК 338.486.2 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 
8952. Вишневська О. М. Відтворення ресурсного потенціалу аграрного секто-

ра економіки України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Виш-
невська Ольга Миколаївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (60 назв). — 100 пр. — [2011-5606 А] 

 УДК 338.432(477) 
8953. Голляк Ю. Б. Економічний механізм реалізації міжгалузевої взаємодії в 

авіаційній промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голляк Юрій Борисо-
вич ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Рада по вивч. продуктив. сил України 
НАН України]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (41 назва). — 
100 пр. — [2011-4700 А] УДК 338.45:629.735](477) 

8954. Деркач М. І. Становлення парадигми фіскальної децентралізації держав-
ного управління у контексті забезпечення сталого розвитку України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Деркач Микола Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (41 назва). — 
100 пр. — [2011-4899 А] УДК 338.244.47:336.1](477) 
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8955. Іванишин В. В. Система розвитку технічного забезпечення аграрного 
сектора АПК України: методологія і організація : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Івани-
шин Володимир Васильович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 
(29 назв). — 100 пр. — [2011-6613 А] УДК 338.436:631.3](477) 

8956. Малигіна В. Д. Методологія розвитку продовольчої безпеки України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Малигіна Валентина Дмитрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 37 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33. — 130 пр. — [2011-7629 А] УДК 338.439(477) 

8957. Монастирський Г. Л. Модернізація технологій управління економічним 
розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Монастирський Григорій Леонардович ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (67 назв). — 
150 пр. — [2011-6714 А] УДК 338.242(477) 

8958. Стрішенець О. М. Товарна форма організації суспільного виробництва : 
(на прикладі України другої половини ХVІІ — кінця ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 
думки" / Стрішенець Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і між-
нар. відносин, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (41 назва). — 100 пр. — [2011-4809 А] УДК 338.3(477)"16/17" 

На ступінь кандидата 
8959. Афанасьєва О. К. Організаційно-економічні основи розвитку державно-

приватного партнерства в морських портах України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Афанасьєва 
Ольга Кирилівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. 
нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 
100 пр. — [2011-5980 А] УДК 338.1:656.615](477) 

8960. Бондарєва Н. В. Державне регулювання розвитку будівництва в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еконо-
міка та упр. нац. госп-вом" / Бондарєва Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2011-7883 А] УДК 338.45:69:351.82](477) 

8961. Бурлаков О. С. Економіко-організаційні аспекти ефективного функціо-
нування картоплярства в агроформуваннях Подільського регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Бурлаков Олександр Сергійович ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. 
ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4451 А] 

 УДК 338.43:635.21](477.84) 
8962. Голобородько А. Ю. Регулювання розвитку сфери побутових послуг на 

регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голобородько Альона Юріївна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2011-4468 А]
 УДК 338.46(477.62) 
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8963. Костенок Я. О. Державне регулювання енергозбереження в промисловості 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Костенок Ярослава Олександрівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3511 А] УДК 338.24:620.91](477) 

8964. Косяк О. А. Формування ринку грибів і продукції їх переробки в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Косяк Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 120 пр. — [2011-5723 А] УДК 338.439.5[635.8+664.8](477) 

8965. Кравчук І. В. Організаційно-економічний механізм управління розвит-
ком сфери туристичних послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кравчук Ірина 
Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2011-6660 А] УДК 338.486(477) 

8966. Лубчук І. В. Структурна політика як інструмент подолання технологіч-
ного відставання економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лубчук Ігор Вікторо-
вич ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Нац. ун-т 
"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 150 пр. — [2011-5760 А] УДК 338.246.2(477) 

8967. Мощицька Т. О. Державне регулювання соціально-економічного розвитку 
регіонів України шляхом модернізації їх устрою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мощицька 
Тетяна Олексіївна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6716 А] 

 УДК 338.246.025.1:332.1](477) 
8968. Остап'юк Н. І. Державне регулювання розвитку туристичної галузі в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Остап'юк Наталія Іванівна ; НАН України, Н.-д. центр 
індустр. пробл. розв., [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3844 А] 

 УДК 338.48(477) 
8969. Пилипенко Т. В. Ефективність та перспективи розвитку виробництва і 

реалізації ріпаку в сільськогосподарських підприємствах Півдня України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Пилипенко Тетяна Василівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7797 А]
 УДК 338.439.5:633.85](477.7) 

8970. Радченко О. М. "Інтурист" в Українській РСР: структура, кадри, основні 
напрями діяльності (60—80-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Радченко Ольга Миколаївна ; Чер-
кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3985 А] 

 УДК 338.48(477)(1960/1989" 
8971. Речка К. М. Підвищення конкурентоспроможності садівницьких підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
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та упр. п-вами" / Речка Катерина Миколаївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Тав-
рійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-3997 А] УДК 338.439:339.137](477) 

8972. Тронько В. В. Транснаціоналізація в сфері телекомунікаційних послуг Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Тронько Віра Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 
— К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-4213 А] УДК 338.47.025.27(477) 

8973. Філонич О. М. Формування регіонального ринку рекреаційних послуг в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Філонич Олена Миколаївна ; Полтав. нац. техн. 
ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 140 пр. — [2011-6425 А] УДК 338.48-6(477) 

8974. Чкан І. О. Розвиток соціально-економічного потенціалу галузевого стра-
хування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чкан Ірина Олександрівна ; Між-
нар. ун-т бізнесу і права, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-4334 А] УДК 338.24:368.01](477) 

8975. Шаціло Н. І. Організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шаціло Надія Іванівна ; 
Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — [2011-4361 А] УДК 338.436(477) 

8976. Швець А. І. Організаційно-економічний механізм регулювання реклам-
ної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Швець Анжела Ігорівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-5099 А] УДК 338.22:659.1(477) 

8977. Ярчук М. М. Організаційно-економічні трансформації в цукробуряково-
му підкомплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ярчук Микола Миколайович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-4552 А] УДК 338.439:664.12](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 
8978. Куриляк В. Є. Цивілізаційні і міжкультурні виміри міжнародного менедж-

менту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Куриляк Віталіна Євгенівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-6676 А] УДК 339.138 

8979. Пахомов С. Ю. Міжнародна конкурентоспроможність в умовах форму-
вання глобальної інституційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пахомов 
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Сергій Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-
на". — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). — 100 пр. — 
[2011-5266 А] УДК 339.137.2 

На ступінь кандидата 
8980. Андрушкевич З. М. Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності ма-

шинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрушкевич Зінаїда Миколаївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-5971 А] УДК 339.138:658.7 

8981. Бабій П. С. Формування системи оцінювання інтелектуальної власності в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Бабій Петро Степанович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Рівне, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4422 А] УДК 339.166.5:621 

8982. Блохіна О. М. Управління конкурентними перевагами підприємств 
роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Блохіна Ольга Миколаївна ; Харків. держ. 
ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-6507 А] УДК 339.13:339.37 

8983. Бондаренко В. М. Маркетинг заготівельної діяльності підприємств спо-
живчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Бондаренко Вікторія Михайлівна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. 
ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-4442 А] УДК 339.138:334.732.2:615.2 

8984. Грузан А. В. Розвиток ринку міжнародних транспортних послуг в систе-
мі євроазійських комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Грузан Андрій Воло-
димирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2011-6068 А] УДК 339.13:338.47 

8985. Гура В. Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності 
підприємств молокопереробної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гура Вікторія 
Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2011-4622 А] УДК 339.137.2:637.1(477) 

8986. Кирилів М. В. Конкурентоспроможність підприємництва регіону та ме-
ханізм її фінансового забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кирилів Марія 
Василівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. комерц. акад. Центр. спілки 
спожив. т-в України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-5027 А] УДК 339.137.2:334 

8987. Кукліна Т. С. Управління комплексом маркетингу в забезпеченні розвитку 
туристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кукліна Тетяна Сергіївна ; Херсон. нац. 
техн. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Херсон, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3567 А] 

 УДК 339.138:338.48 
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8988. Лапка С. В. Конкурентоспроможність зернопродукції сільськогосподар-
ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лапка Світлана Валеріївна ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7620 А] 

 УДК 339.13:633.1 
8989. Малій О. В. Бар'єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія 
та історія екон. думки" / Малій Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7013 А]
 УДК 339.13.025.16 

8990. Нікітіна О. Б. Формування міжнародних конкурентних позицій національ-
них економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Нікітіна Ольга Борисівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2011-6724 А] УДК 339.137 

8991. Паламарчук О. М. Організаційно-економічний механізм управління кон-
курентоспроможністю деревообробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Паламарчук 
Оксана Миколаївна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7660 А] 

 УДК 339.137.2:694.1 
8992. Приз О. В. Розвиток світового космічного ринку в умовах глобалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Приз Олена Василівна ; Донец. нац. ун-т економіки і тор-
гівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-6320 А] УДК 339.13:629.78 

8993. Процюк Т. Б. Конвергенція вітчизняного та європейського енергетичних 
ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Процюк Тетяна Богданівна ; НАН України, Ін-т 
світ. економіки і міжнар. відносин, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7851 А] УДК 339.13:621.31 

8994. Савченко С. М. Інформаційно-інноваційний механізм підвищення кон-
курентоспроможності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савченко Сер-
гій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4041 А] 

 УДК 339.137.2:621 
8995. Салькова І. Ю. Управління конкурентоспроможністю підприємств 

олійно-жирової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Салькова Ірина Юріївна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7408 А]
 УДК 339.137.2:665.3 

8996. Тивончук Я. О. Організаційно-економічний механізм формування і роз-
витку ринку молокопродукції у Франції та Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тивон-
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чук Ярослава Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7697 А] УДК 339.18:637.1](44+477) 

8997. Штанько О. Д. Міжнародні тенденції розвитку фондового ринку в про-
цесах становлення інформаційних економік : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Штанько 
Ольга Дмитрівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4839 А] 

 УДК 339.172+336.76(477) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 
8998. Балашова О. В. Розвиток міжнародного ринку капіталу в умовах світо-

вої економічної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Балашова Олена Віталіївна ; 
Донец. нац. ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6499 А] 

 УДК 339.72:338.124.4(100) 
8999. Гайдуцький І. П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах 

СНД в умовах економічної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гайдуць-
кий Іван Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4463 А] 

 УДК 339.727.22 
9000. Корнєєва Ю. В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в 

країнах Центральної та Східної Європи в умовах трансформації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Корнєєва Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-6207 А] УДК 339.74((4-11)+(4-191.2)) 

9001. Макух С. М. Соціально-економічна спрямованість регіонального залу-
чення прямих іноземних інвестицій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ма-
кух Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, 
[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-6148 А] УДК 339.727.22(477) 

9002. Мєдвєдкова Н. С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних ін-
вестицій в економіку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мєдвєдкова Наталія Сергіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-6711 А] УДК 339.727.22(477) 

9003. Обушна Н. І. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в 
умовах модернізації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Обушна Ната-
лія Іванівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 110 пр. — [2011-7038 А] УДК 339.727.22.025(477) 

9004. Перепаддя І. М. Сек'юритизація активів на світових фінансових ринках : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
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міжнар. екон. відносини" / Перепаддя Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. 
економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-6302 А] УДК 339.7 

9005. Романів І. І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної 
та Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Романів Ірина Ігорівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6340 А] 

 УДК 339.72(4) 
9006. Туровцева І. Г. Глобальна трансформація світового фінансового ринку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Туровцева Ірина Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-6411 А] 

 УДК 339.72 
9007. Юрченко В. В. Регулятивні механізми глобального руху капіталу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Юрченко Володимир Володимирович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5280 А] УДК 339.727.22 

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

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 
9008. Сніжко О. В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвит-

ку трансформаційних економік в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відноси-
ни" / Сніжко Оксана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (40 назв). — 100 пр. — [2011-4116 А]
 УДК 339.9 

На ступінь кандидата 
9009. Беренда С. В. Еволюція форм та напрямів економічної інтеграції в краї-

нах ЄС : (в контексті євроінтеграц. спрямувань України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Беренда Сергій Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-7140 А] УДК 339.924(4) 

9010. Вербовська Л. С. Розвиток прикордонних територій на основі активіза-
ції міжсекторного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Вербовська Леся 
Степанівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-5172 А] УДК 339.92:332.135 

9011. Вінська О. Й. Система регулювання аграрного сектору в ЄС : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і між-
нар. екон. відносини" / Вінська Оксана Йосипівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-5607 А] УДК 339.972(4-ЄС) 
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9012. Дейнека Т. А. Транснаціоналізація господарської діяльності в системі 
чинників економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Дейнека Тетяна 
Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-4708 А] УДК 339.9 

9013. Захарова О. В. Потенціал розвитку світової транспортної системи : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Захарова Ольга Володимирівна ; Донец. нац. ун-т еконо-
міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Маріупол. держ. ун-т]. — До-
нецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-7225 А] УДК 339.9.012:656 

9014. Ковтонюк К. В. Інтеграційні процеси в європейському фінансовому прос-
торі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ковтонюк Катерина Володимирівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ВНЗ "Ун-т економіки та 
права "КРОК"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2011-5711 А] УДК 339.9 

9015. Крикун В. А. Диверсифікація брендів банківських установ в умовах аси-
метрії світогосподарських процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Крикун Вікто-
рія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 150 пр. — [2011-7279 А] УДК 339.9 

9016. Кушнаренко Н. П. Трансформація світового фінансового ринку в умо-
вах лібералізації зовнішньоекономічних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Кушнаренко Наталія Петрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6678 А] УДК 339.9 

9017. Кущовий Д. О. Розвиток міжнародної економічної діяльності країн в су-
часних світогосподарських умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кущовий Дмитро 
Олександрович ; Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-
на"]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2011-4499 А] УДК 339.92 

9018. Лебедь І. Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зов-
нішньоекономічній діяльності українських компаній : (на прикл. компаній легкої 
пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Лебедь Ірина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-7291 А] УДК 339.9:005.21 

9019. Литвин М. В. Глобальні детермінанти впровадження міжнародних стан-
дартів банківської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Литвин Марина Ва-
лентинівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (38 назв). — 100 пр. — [2011-5753 А] 

 УДК 339.9:336.71 
9020. Макогін З. Я. Розвиток українсько-китайських економічних відносин з 

позиції стратегічного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Макогін Зоря-
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на Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад. Центр. спіл-
ки спожив. т-в України]. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5472 А] УДК 339.9(477+510) 

9021. Мельник О. Я. Розвиток системи оподаткування майна в контексті між-
народної економічної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мельник Ольга 
Ярославівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Укр. держ. ун-т 
фін. та міжнар. торгівлі М-ва фінансів України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7779 А] УДК 339.924:336.226.2 

9022. Миколюк А. В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Тео-
рія та історія політ. науки" / Миколюк Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7323 А]
 УДК 339.924(477) 

9023. Музиченко А. Г. Інноваційний розвиток світового металургійного комп-
лексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Музиченко Андрій Георгійович ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-6717 А] УДК 339.9:330.341:669 

9024. Охота В. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в 
умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Охота Віталій Іванович ; 
Донец. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2011-7656 А] УДК 339.923 

9025. Ромащенко Т. І. Стратегія участі України у світових процесах трудової 
міграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ромащенко Тарас Ігорович ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Донец. нац. ун-т]. — До-
нецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-7790 А] УДК 339.924:331.556.4](477) 

9026. Рудницький А. О. Формування міжнародної конкурентоспроможності 
країн в контексті геоекономічних пріоритетів розвитку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Рудницький Андрій Олегович ; Донец. нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернад-
ського]. — Донецьк, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — 
[2011-4518 А] УДК 339.923(477) 

9027. Степанова Г. Є. Міжнародний фондовий ринок в системі світової еко-
номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Степанова Ганна Євгенівна ; Донец. нац. ун-т, 
[Запоріз. ін-т економіки та інформ. технологій]. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-6807 А] УДК 339.92:336.76 

9028. Федунь Ю. Б. Політика сталого еколого-економічного розвитку України 
в умовах інтеграції до ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Федунь Юрій Богударо-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5069 А] УДК 339.922:504](477) 

9029. Хуан Мінжун. Наукове співробітництво між Україною та Китаєм в умовах 
глобалізаційного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 



   

 
117

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Хуан Мінжун ; Нац. авіац. 
ун-т. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-7480 А] УДК 339.9:001.83](477:510) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 
9030. Вовк В. М. Римське право як феномен правової дійсності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософ. права" / Вовк 
Вікторія Миколаївна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 25—29. — 100 пр. — [2011-4612 А] УДК 340.12(37) 

9031. Гладкий С. О. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х років : 
(іст.-прав. підхід) : 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" / Глад-
кий Сергій Олександрович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (43 назви). — 100 пр. — [2011-4467 А] УДК 340.134:334](477)"1920" 

9032. Дзейко Ж. О. Законодавча техніка в Україні : (теорет.-іст. дослідж.) : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Дзейко Жанна Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 
(51 назва). — 100 пр. — [2011-6943 А] УДК 340.134(477) 

9033. Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади: теоретико-правові аспек-
ти : 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" / Ковальчук Віталій Богдано-
вич ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. 
— Х., 2011. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. — [2011-7594 А] 

 УДК 340.12(477) 
9034. Рогач О. Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Рогач Олександр Янович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 34 с. — Біб-
ліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2011-7397 А] УДК 34.023 

9035. Тімуш І. С. Концептуальні засади інтегрування сучасного правознавст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філо-
софія права" / Тімуш Ірина Сергіївна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — [2011-4199 А] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 
9036. Астахов Д. С. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Астахов Дмитро Сергійович ; Запоріз. 
нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-4846 А] УДК 340.134(477) 

9037. Бойчук А. Ю. Інститут адвокатури на західноукраїнських землях другої 
половини ХІХ — початку ХХ століття : (на матеріалах Галичини) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 
і права; історія політ. і прав. учень" / Бойчук Андрій Юрійович ; Відкритий міжнар. 
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ун-т розв. людини "Україна", [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4440 А] 

 УДК 340.15(477.83/.86)"18/19" 
9038. Васильєв Є. О. Розвиток правового регулювання оподаткування в Украї-

ні в роки незалежності : (іст.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Васильєв Євген Олександрович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-4460 А] УДК 34:336.22](477) 

9039. Вдовічен В. А. Податково-правовий компроміс інтересів платника по-
датків і держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Вдовічен Віталій 
Анатолійович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4462 А] УДК 34:336.22](477) 

9040. Волкова О. М. Соціальні права особи: питання теорії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права; історія політ. і прав. учень" / Волкова Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-7545 А] УДК 340.12 

9041. Волковицька Н. О. Роль правової свідомості у розвиткові правової де-
мократичної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Вол-
ковицька Наталя Олександрівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", 
[Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-4872 А] УДК 340.12 

9042. Гайка О. Р. Рішення про місцевий бюджет в системі бюджетного 
законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гайка Оксана Ро-
манівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4697 А]
 УДК 340.134 

9043. Галдецька І. Г. Правові та наукові основи використання спеціальних 
медичних знань при розслідуванні злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-
за; оператив.-розшук. діяльн." / Галдецька Ірина Григорівна ; Нац. акад. внутр. справ. 
— К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4464 А] 

 УДК 340.6(477) 
9044. Галицький І. В. Толерантність у правовому житті сучасного суспільст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філо-
софія права" / Галицький Ігор Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. наук". — 
Одеса, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2011-7765 А]
 УДК 340.12:316.647.5 

9045. Гончаров А. В. Теоретико-правові засади соціального захисту 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" / Гончаров Андрій Вікторович ; 
Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ, 2011. — 18 с. — Біб-
ліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4885 А] УДК 340.13:349.3](477) 
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9046. Дзевелюк А. В. Правова спадщина М. Ю. Чижова: загальнотеоретичний і 
наукознавчий 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" / Дзеве-
люк Андрій Володимирович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. 
— Одеса, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7200 А]
 УДК 340.15(477)(092)"18/19" 

9047. Дічкова О. В. Складання проекту державного бюджету України як стадія 
бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Дічкова Олена Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6947 А] 

 УДК 340.134:336.14](477) 
9048. Довженко Є. В. Загальнотеоретичні проблеми систематизації транспорт-

ного законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Дов-
женко Євгенія Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ, [Нац. транспорт. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5655 А] 

 УДК 34:656](477) 
9049. Дроботов С. А. Реалізація функцій права в умовах розвитку демократич-

ної, правової держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Дро-
ботов Сергій Анатолійович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. 
ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-6095 А] УДК 340.114 

9050. Дроботова Т. Б. Державно-правовий режим в Україні: зміст, ознаки і ос-
новні тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Дро-
ботова Тетяна Борисівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. ун-т 
"Остроз. акад."]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-4906 А] УДК 340.134(477) 

9051. Кармаліта М. В. Правова доктрина — джерело (форма) права : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. вчень" / Кармаліта Марія Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-4723 А] УДК 340.143 

9052. Клочков В. О. Програмне регулювання в сучасному праві: теоретичні 
засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Клочков Володимир Олек-
сандрович ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ, 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4933 А] УДК 340.15 

9053. Кравчук М. Ю. Державний контроль у сільському господарстві Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Кравчук Мар'яна Юріївна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 150 пр. — [2011-7610 А] УДК 34:351.823.1.072.6](477) 

9054. Кудря В. В. Гендерні відносини у системі професійної взаємодії праців-
ників органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
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хол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Кудря Вікторія Володимирівна ; 
Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-4575 А] УДК 34.08:316.346.2-055.2 

9055. Лагодієнко О. В. Правове регулювання статусу політичних інститутів 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" / Лагодієнко Олег 
Вікторович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. ун-т "Остроз. 
акад."]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6122 А]
 УДК 340.111.5:32](477) 

9056. Макаренко О. В. Злочини і покарання в праві Української Гетьманської 
держави 1648—1657 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" / Ма-
каренко Олена Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3662 А] УДК 340.15(477)"1648/1657" 

9057. Максимюк О. Д. Принцип невідворотності юридичної відповідальності: 
гносеологічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.12 "Філософія права" / Максимюк Олександр Дмитрович ; Львів. держ. 
ун-т внутр. справ, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3665 А] УДК 340.12 

9058. Мацола М. І. Політична та державна влада: теоретико-правові проблеми 
співвідношення та взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Мацола Маріанна Іванівна ; Нац. акад. внутр. справ, [Київ. ун-т права НАН 
України]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-3703 А] УДК 340.12(477) 

9059. Медведєв Ю. Л. Міське самоврядування в державному механізмі Російської 
імперії у кінці ХІХ — на початку ХХ ст. (на матеріалі укр. губерній) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права; історія політ. і прав. учень" / Медведєв Юрій Львович ; Луган. держ. ун-т 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-3708 А] УДК 340.15(477)"18/19" 

9060. Мина В. В. Філософсько-правове розуміння мети покарання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / 
Мина Володимир Валентинович ; МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 
Львів, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7023 А] 

 УДК 340.12:343.241 
9061. Момот М. О. Реалізація принципу справедливості в правотворчій діяль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Фі-
лософія права" / Момот Марія Олександрівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3741 А] УДК 340.134 

9062. Москаленко В. С. Судово-медичні критерії отруєння міорелаксантами 
(дитилін і ардуан) та можливість їх виявлення в органах і тканинах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Москаленко 
Валентин Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-7027 А] УДК 340.67:615.9 

9063. Москалюк О. В. Механізм подолання змістовних і темпоральних ко-
лізій норм права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мос-
калюк Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-3746 А] УДК 340.13 

9064. Ничка Ю. В. Межі національної та міжнародної правотворчості: загаль-
нотеоретичні аспекти : (на матеріалах європ. практики) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 
історія політ. та прав. учень" / Ничка Юрій Вадимович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-3826 А] УДК 340.134 

9065. Нюхіна П. О. Козацькі універсали XVII—XVIII ст.: історико-правове до-
слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Нюхіна Поліна Олександ-
рівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5215 А] УДК 340.12/.14"16/17" 

9066. Олейников В. В. Розвиток української державно-правової думки у дру-
гій половині ХVIII — на початку ХІХ 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" / Олейников Валерій Володимирович ; Луган. держ. ун-т внутр. справ 
ім. Е. О. Дідоренка, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — 
Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5216 А]
 УДК 340.12(477)"17/18" 

9067. Павлюкович О. В. Визначення давності настання смерті при деяких ви-
дах механічної асфіксії та масивній крововтраті методами лазерної поляриметрії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. меди-
цина" / Павлюкович Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3855 А]
 УДК 340.6:616.001.8-073.7 

9068. Панов Д. І. Державно-правові погляди професора В. Б. Антоновича : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Панов Дмитро Ігорович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7661 А] УДК 340.15(092) 

9069. Скуріхін С. М. Правова культура офіцерського складу Збройних Сил Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави і права; історія політ. та прав. учень" / Скуріхін Сергій Мико-
лайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-4106 А] УДК 340.111:355.082(477) 

9070. Сокол В. К. Судово-медична діагностика давності утворення механічних 
ушкоджень шкіри та м'язів при одночасному їх травмуванні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Сокол Вяче-
слав Костянтинович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4119 А] УДК 340.6 

9071. Сокур Ю. В. Правові основи торговельно-транспортного підприємницт-
ва в Україні : (на матеріалах чумац. промислу ХVІІ—ХІХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
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права; історія політ. і прав. учень" / Сокур Юрій Васильович ; Нац. акад. внутр. справ. 
— К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5542 А] 

 УДК 340.1(477)"16/18" 
9072. Сорокін Р. О. Державно-правові погляди Соломона Крима : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Сорокін Руслан Олексійович ; Відкри-
тий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Ді-
доренка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4131 А]
 УДК 340.12 

9073. Стасюк С. В. Історико-правова традиція регулювання збройних конфлік-
тів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Стасюк Сергій Васильо-
вич ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4143 А] УДК 340.12 

9074. Стецик Н. В. Технологія судової правотворчості: загальнотеоретична 
характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. та прав. учень" / Сте-
цик Назарій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4150 А] УДК 340.142 

9075. Сухицька Н. В. Розвиток українського і російського кримінального пра-
ва у другій половині ХVII — XVIII 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" / Сухицька Наталія Валеріївна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Украї-
на". — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4168 А]
 УДК 34(477+(47+57))"16/17" 

9076. Тимченко Г. В. Теоретико-правові засади ефективності законодавства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Тимченко Ганна Василівна ; 
Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6820 А] УДК 340.132 

9077. Тисянчин В. М. Правові форми здійснення економічної функції держа-
ви: теоретичні і практичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. та прав. 
учень" / Тисянчин Володимир Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Уж-
город. нац. ун-т]. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — 
[2011-4190 А] УДК 340.12 

9078. Тихомиров О. О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція держави : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Тихомиров Олександр Олександ-
рович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-7091 А] УДК 34:004 

9079. Тішаков М. П. Організаційно-правова діяльність державної автомобіль-
ної інспекції на території Донбасу у 1943—1953 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" / Тішаков Максим Петрович ; Луган. держ. ун-т внутр. справ 
ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-6402 А] УДК 340.13:351.81](477.61/.62)"1943/1953" 
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9080. Ткаченко О. В. Функціоналістська парадигма порівняльно-правових до-
сліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Фі-
лософія права" / Ткаченко Олександр Валерійович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (34 назви). — 100 пр. — [2011-5549 А] 

 УДК 340.123.05 
9081. Токарчук О. В. Державно-правові погляди С. П. Шелухіна : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Токарчук Ольга Володимирівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 120 пр. — [2011-4205 А] УДК 340.12(477)(092) 

9082. Федоренко Л. М. Психологічні засади профілактики комп'ютерної ігро-
манії неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Федоренко Людмила Миколаївна ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-4241 А] УДК 340.6:351.762-056.3 

9083. Цибух О. В. Філософсько-правові засади комунікативної раціональності 
у міжнародно-правовому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Цибух Олена Валеріївна ; Львів. 
держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-4296 А] УДК 340.12 

9084. Черниш М. О. Антисоціальна сутність та криміногенний характер маргі-
налізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Фі-
лософія права" / Черниш Марина Олексіївна ; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5911 А] 

 УДК 340.12 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
9085. Гладкова Т. Л. Законотворчий процес в Європейському Союзі: шляхи 

розвитку та вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Гладкова Тетяна Леонідівна ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-6055 А] УДК 341.17:340.134 

9086. Говійко Є. А. Адміністративно-правовий статус Національного централь-
ного бюро Інтерпол : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Говійко Євген 
Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6539 А] УДК 341.456 

9087. Горькавий С. С. Роль міжнародних європейських організацій у протидії 
незаконному обігу наркотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Горькавий Сергій Сергійович ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-7192 А] УДК 341.48:343.575 

9088. Єфімов О. О. Правові підстави "спеціальної компенсації" витрат рятуваль-
ника майна на морі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Єфімов Олександр Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7216 А] 

 УДК 341.96:347.799.2:347.447.84 



   

 
124

9089. Іванченко О. М. Співвідношення норм міжнародного і національного 
права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 
та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Іванченко Ольга Миколаїв-
на ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-7579 А] УДК 341:340(477) 

9090. Клян Ф. Г. Міжнародно-правове регулювання переміщення товарів че-
рез митний кордон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Клян Федір Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, М-во фінансів Украї-
ни]. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7249 А] 

 УДК 341.245.2:339.543 
9091. Коновалова Н. О. Міжнародно-правове регулювання протидії обходу 

антидемпінгових заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Коновалова Надія Олександрівна ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7262 А] 

 УДК 341.162 
9092. Кубієвич С. П. Міжнародно-правовий статус організації з безпеки і спів-

робітництва в Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кубієвич Сергій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15. — 130 пр. — [2011-6229 А] УДК 341.17 

9093. Міщук В. В. Унітарна форма територіального устрою України, Польщі 
та Італії : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Міщук Володимир Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2011-3731 А] УДК 341.213(477+438+450) 

9094. Панфілова Ю. М. Міжнародно-правовий механізм протидії проявам ак-
тів насильства у водах світового океану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Панфілова Юлія Михайлівна ; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. наук", [Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі М-ва фінансів 
України]. — Одеса, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-7794 А]
 УДК 341.225:343.326 

9095. Раскалєй М. О. Імплементація норм міжнародного повітряного права у 
внутрішнє право держав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Раскалєй Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-3991 А] УДК 341:347.82 

9096. Санченко А. Є. Acquis Ради Європи у системі європейського права : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Санченко Алевтина Євгенівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6352 А] 

 УДК 341.176(4) 
9097. Севостьянова Н. І. Звернення до Європейського Суду з прав людини як 

реалізація права на правосуддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Севостьянова Наталія Іларіонівна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 
100 пр. — [2011-4063 А] УДК 341.231.14 
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9098. Стахєєва Г. О. Правове регулювання концентрації підприємств в Євро-
пейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Стахєєва Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-7441 А]
 УДК 341.1 

9099. Тер-Степанян Е. Е. Принцип найбільшого сприяння у міжнародному 
економічному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11. "Міжнар. право" / Тер-Степанян Еміль Емільович ; Нац. ун-т "Юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-4180 А] УДК 341.232 

9100. Хоббі Ю. С. Міжнародно-правова регламентація взаємовідносин Євро-
пейського Союзу з державами-членами : (проблематика модифікації держ. суверені-
тету в умовах євроінтеграції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Хоббі Юлія Сергіївна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України, [Маріупол. держ. ун-т]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4280 А] 

 УДК 341.238:061.1ЄС 
9101. Юніна М. П. Уніфікація право- та дієздатністі юридичних осіб у міжна-

родному приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
право" / Юніна Марина Петрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4531 А] УДК 341.9:347.19 

9102. Яловий К. В. Принципи торгового права Європейського Союзу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. пра-
во" / Яловий Костянтин Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради Украї-
ни. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4543 А]
 УДК 341.22:339.5](4-6ЄС) 

9103. Яцишин Н. Г. Міжнародно-правовий захист національних меншин у мі-
жвоєнний період : (на прикл. становища укр. меншини в Польщі) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Яцишин 
Надія Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та 
міжнар. торгівлі, М-во фінансів України]. — К., 2011. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-7513 А] УДК 341.215.4:323.15(438) 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
9104. Гречанюк С. К. Теорія та практика взаємодії органів та установ держав-

ної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес; фін. право; інформ. право" / Гречанюк Сергій Костянтинович ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 39 с. — Бібліогр.: 
с. 32—37. — 100 пр. — [2011-5639 А] УДК 342.922:343.82](477) 

9105. Гуржій Т. О. Державна політика безпеки дорожнього руху: теоретико-
правові та організаційні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гуржій 
Тарас Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Держ. НДІ М-ва 
внутр. справ України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 
100 пр. — [2011-4476 А] УДК 342.951:351.811 
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9106. Зозуля І. В. Теорія і практика реформування системи органів МВС Украї-
ни: 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" / Зозу-
ля Ігор Вікторович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Київ. міжнар. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 28—36 (84 назви). — 100 пр. — 
[2011-4919 А] УДК 342.951:351.74](477) 

9107. Лазур Я. В. Забезпечення прав і свобод громадян в сфері публіч-
ного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Лазур Ярослав 
Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 40, 
[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2011-3595 А] 

 УДК 342.72/.73 
9108. Проневич О. С. Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) 

Німеччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
інформ. право" / Проневич Олексій Станіславович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — 100 пр. — [2011-5269 А] 

 УДК 342.95:351.74](430+438+477) 
9109. Синкова О. М. Підзвітність в системі органів виконавчої влади: органі-

заційно-правові проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Синкова Олена 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (57 назв). — 100 пр. — [2011-6367 А] УДК 342.6(477) 

9110. Шаповал Р. В. Адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Шаповал Роман Володимирович ; Хар-
ків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—32 (24 назви). — 
100 пр. — [2011-4353 А] УДК 342.951:37.013](477) 

На ступінь кандидата 
9111. Алімов К. О. Громадянські роботи як вид адміністративного стягнення 

за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Алімов 
Кирило Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5324 А] УДК 342.95(477) 

9112. Андрійчук Ю. А. Правове регулювання відшкодування податку на дода-
ну вартісь в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Андрійчук Юлія 
Анатоліївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4683 А] 

 УДК 342.951:336.226.322](477) 
9113. Аністратенко Ю. І. Адміністративно-правовий статус працівника дер-

жавної контрольно-ревізійної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. пра-
во" / Аністратенко Юлія Ігорівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 
(Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5566 А]
 УДК 342.92:657.63](477) 

9114. Афанасьєва О. О. Правове регулювання митного режиму спеціаль-
ної митної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Афанасьєва Олена 
Олегівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Нац. ун-т "Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого"]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-5326 А] УДК 342.951:339.543 

9115. Бачеріков О. В. Адміністративне судочинство у справах, пов'язаних із 
виборчим процесом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бачеріков Олег 
Вадимович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-5329 А] УДК 342.95:342.842](477) 

9116. Бібік В. В. Адміністративно-правовий статус режимів особливих адмі-
ністративно-територіальних утворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бібік 
Вікторія Володимирівна ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, 
[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6000 А] УДК 342.9:351.86 

9117. Богашева Н. В. Відносини держави і політичних партій в Україні: 
конституційно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Богашева Наталія Вла-
диславівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7728 А] УДК 342.764/.766(477) 

9118. Боднар О. Б. Конституційні гарантії особистої безпеки в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 
право; муніцип. право" / Боднар Ольга Борисівна ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-4436 А] УДК 342.72/.73(477) 

9119. Борисенко Н. А. Адміністративний нагляд міліції за дотриманням пра-
вил паспортно-реєстраційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бори-
сенко Наталія Андріївна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропет-
ровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4444 А] 

 УДК 342.95:351.74 
9120. Брель О. С. Правове регулювання інформаційних відносин суб'єктів гос-

подарювання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Брель Олександр 
Сергійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Одес. держ. екон. ун-т]. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-7884 А] УДК 342.95(477) 

9121. Бурбело Б. Ю. Організаційно-правові засади взаємодії суб'єктів забезпе-
чення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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жя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6199 А] 

 УДК 342.9:351.811.12 
9152. Костюкевич О. К. Адміністративно-правове регулювання реалізації права 

громадян на звернення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Костюкевич Олек-
сандр Костянтинович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-4496 А] УДК 342.951:342.736 

9153. Котляревська Г. М. Конституційне право громадян на звернення до ор-
ганів влади в Україні : (питання теорії та практики) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Кот-
ляревська Ганна Мартіновна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-
дима Гетьмана", [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3516 А] 

 УДК 342.736(477) 
9154. Кравцов А. С. Пріоритет прав і свобод людини та громадянина як прин-

цип адміністративного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Крав-
цов Антон Сергійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Луган. держ. ун-т 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-5725 А]УДК 342.922:342.72/.73
 ](477) 

9155. Кравченко О. О. Захист прав і свобод людини та громадянина консти-
туційним судом України: доктринальні, прикладні та компаративні аспекти : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 
право; муніцип. право" / Кравченко Ольга Олександрівна ; Ін-т законодавства Верхов-
ної Ради України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-3534 А] УДК 342.565.2:343.211.3](477) 

9156. Кривий А. О. Адміністративно-правова діяльність чергової служби ор-
ганів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кривий Андрій 
Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3541 А] 

 УДК 342.951:351.741 
9157. Крикун О. В. Адміністративно-правовий статус учасників проваджень у 

справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Крикун Ольга Володимирівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Украї-
на". — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3544 А] 

 УДК 342.951 
9158. Кубаєнко А. В. Адміністративно-правове регулювання забезпечення 

прав та свобод громадян у діяльності правоохоронних органів України: порівняль-
ний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кубаєнко Андрій 
Володимирович ; Класич. приват. ун-т, [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — Запоріж-
жя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7614 А] 

 УДК 342.9:342.721:351.74(477) 
9159. Куненко І. С. Конституційний процес в Україні: актуальні питання пра-

вового забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Куненко Ірина Сергіївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3572 А] 

 УДК 342.4(477) 
9160. Курись А. С. Адміністративно-правовий статус керівника в органах про-

куратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Курись Андрій Станіславович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-7616 А] УДК 342.922:347.963](477) 

9161. Куца А. М. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту 
інвалідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Куца Алла Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т, 
[Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ]. — Запоріжжя, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5460 А] УДК 342.951:364.694 

9162. Лазарев А. А. Конституційно-правовий статус вищих виборчих органів в 
Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 
Лазарев Анатолій Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7002 А] 

 УДК 342.8(477+(1-87)) 
9163. Легеза Є. О. Адміністративні послуги, що надаються міліцією гро-

мадської безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Легеза Євген Олек-
сандрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4500 А] 

 УДК 342.922:351.741 
9164. Леонова О. В. Адміністративно-правові відносини в сфері надрокорис-

тування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Леонова Олена Вікторівна ; Міжрегіон. 



   

 
133

акад. упр. персоналом, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7003 А] УДК 342.951:502.7 

9165. Лисенко О. О. Правовий захист суспільства від шкідливої інформації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес; фін. право; інформ. право" / Лисенко Ольга Олександрівна ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-4501 А] УДК 342.951:316.776.23 

9166. Логоша В. В. Адміністративно-правові засади діяльності прокуратури в 
системі державних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Логоша Віта-
лій Вікторович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7622 А] УДК 342.9:347.963](477) 

9167. Ломакіна І. Ю. Державне регулювання сільського господарства в Украї-
ні : (адм.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ломакіна Ірина 
Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 130 пр. — [2011-7623 А] 

 УДК 342.9:351.823.1](477) 
9168. Ляшенко О. А. Адміністративно-правове регулювання діяльності ОВС в 

сфері захисту права інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Ляшенко Олена Анатоліївна ; Міжнар. ун-т бізнесу та права, [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4505 А] УДК 342.922:[351.741:347.77] 

9169. Макаренко М. М. Управлінські рішення в органах Державної податко-
вої служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Макаренко Ми-
хайло Миколайович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України]. — Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-4506 А] УДК 342.922:351.713](477) 

9170. Мамочка Р. В. Адміністративно-правові основи забезпечення економіч-
ної безпеки України органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Мамочка Роман Вікторович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресур-
сів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-7630 А] УДК 342.9:351.863:351.74](477) 

9171. Мандриченко О. В. Аудиторська діяльність в Україні: фінансово-
правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мандриченко 
Олександр Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. 
ун-т]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-5811 А] УДК 342.922:657.6](477) 

9172. Мартинова О. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності 
суддів місцевих загальних судів у провадженні по справах про адміністративні 
правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мартинова Оксана 
Михайлівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(4 назви). — 100 пр. — [2011-7902 А] УДК 342.922:347.995](477) 
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9173. Марченко О. В. Адміністративно-правовий статус виборчих комісій з 
виборів народних депутатів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мар-
ченко Олеся Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Дніпропетров. держ. 
ун-т внутр. справ]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-7018 А] УДК 342.9(477) 

9174. Марченко О. О. Форми судового контролю в державному управлінні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес; фін. право; інформ. право" / Марченко Олена Олександрівна ; Нац. ун-т 
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5476 А] УДК 342.9.03 

9175. Матвєєв С. В. Юридичний механізм взаємодії органів державної влади 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" / Матвєєв Сергій Васильович ; 
Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4957 А] УДК 342.5(477) 

9176. Матвієнко П. Д. Контроль за діяльністю органів місцевого самовряду-
вання як суб'єктів адміністративного права України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Матвієнко Павло Дмитрович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7778 А] УДК 342.922:352](477) 

9177. Медведєв А. М. Дисциплінарна відповідальність осіб рядового і началь-
ницького складу органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Медведєв Андрій Михайлович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3707 А] УДК 342.951:351.741 

9178. Мельник О. М. Адміністративно-правовий статус працівника митної служби : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Мельник Оксана Михайлівна ; Акад. 
праці і соц. відносин Федер. профспілок України, [Нац. ун-т Держ. податк. служби 
України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5139 А]
 УДК 342.9:339.543-057 

9179. Мендеграл Т. І. Конституційно-правовий статус осіб без громадянства в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Мендеграл Тетяна Іванівна ; Нац. акад. внутр. 
справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5820 А]
 УДК 342.71(477) 

9180. Мех Ю. В. Контроль органів виконавчої влади за дотриманням бюджет-
ного законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мех Юлія 
Володимирівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7321 А] 

 УДК 342.9:347.73(477) 
9181. Мехтієва Т. В. Адміністративно-правове забезпечення сфери реєстра-

ції фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мехтієва Тетяна 
Володимирівна ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, [Класич. 
приват. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-7021 А] УДК 342.721:351.755.3 
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9182. Михайлов Р. І. Забезпечення адміністративної відповідальності за по-
рушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних умовах : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
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[2011-5208 А] УДК 342.9:351.811.123](477) 
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Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 21 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3781 А] УДК 342.25(477) 

9187. Надієнко О. І. Організаційно-правові засади державного регулювання у 
сфері пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 



   

 
138

інформ. право" / Пілявська Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
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безпеку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес; фін. право; інформ. право" / Пчелін Віталій Борисович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4517 А]
 УДК 342.922:351.741 

9213. П'ятковський В. І. Державна судова адміністрація України: адміністра-
тивно-правовий статус : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / П'ятковський Воло-
димир Іванович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ 
М-ва внутр. справ України]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — 
100 пр. — [2011-7852 А] УДК 342.56(477) 

9214. Радько Д. В. Адміністративно-правові відносини за участю фінансових 
компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Радько Дмитро Володимирович ; Запоріз. 
нац. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3987 А] УДК 342.95 
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9215. Резанов С. А. Адміністративний розсуд в діяльності органів внутрішніх 
справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Резанов Сергій Анатолійович ; Міжнар. 
ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 
Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5148 А]
 УДК 342.95:351.74 

9216. Риженко І. М. Адміністративно-правовий захист органами внутрішніх 
справ права власності суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Риженко Ірина Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ України М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5796 А] УДК 342.922:347.23](477) 

9217. Романенко І. М. Адміністративно-правові засади профілактики пору-
шень митних правил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Романенко Ірина 
Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Акад. мит. служби України Держ. мит. служби 
України]. — Запоріжжя, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-4981 А] УДК 342.922:343.359.3 

9218. Сакали М. Я. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопору-
шення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Сакали Микола Якович ; Відкритий між-
нар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-5530 А] УДК 342.922:343.359.2 

9219. Семенко Б. М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у 
галузі будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Семенко Борис 
Миколайович ; Запоріз. нац. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ України М-ва 
внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-4069 А] УДК 342.743:69(477) 

9220. Семко С. О. Організаційні форми роботи представницьких органів міс-
цевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Семко Світлана Олегівна ; Нац. 
ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4072 А] УДК 342:352.075.1 

9221. Сергієнко К. А. Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності 
органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сергієнко Квіталі-
на Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6786 А] УДК 342.924 

9222. Сидоренко В. В. Адміністративно-правова відповідальність за економіч-
ні правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сидоренко Вікторія 
Володимирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2011. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6788 А] УДК 342.9:343.37 

9223. Солдатова В. Д. Юридичні гарантії законності в адміністративній діяль-
ності органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Солдатова Валерія Дмитрівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. 
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справ, М-во внутр. справ України]. — Херсон, 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5152 А] УДК 342.95:351.74](477) 

9224. Стець О. М. Адміністративно-правовий статус Головного управління 
державної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Стець Олег 
Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5864 А] УДК 342.98:35.08(477) 

9225. Стороженко С. В. Адміністративно-правове забезпечення екологічних 
прав громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Стороженко Сер-
гій Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4672 А] УДК 342.951:[342.7:502 

9226. Стукаленко В. А. Адміністративна відповідальність посадових осіб за 
порушення виборчого законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сту-
каленко Віктор Авксентійович ; Класич. приват. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-6812 А] УДК 342.95:342.841 

9227. Сулацький Д. В. Організаційно-правові засади забезпечення інформа-
ційної безпеки людини як споживача телекомунікаційних послуг : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Сулацький Денис Володимирович ; Міжнар. ун-т бізнесу і 
права, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ Украї-
ни]. — Херсон, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-4521 А] УДК 342.951:[342.721:316.77] 

9228. Супрун Г. Б. Суд (суддя) як суб'єкт провадження у справах про адмініст-
ративні правопорушення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Суп-
рун Галина Борисівна ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, [Київ. 
міжнар. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-4164 А] УДК 342.922 

9229. Тильчик В. В. Адміністративно-правовий механізм розв'язання по-
даткових спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Тильчик В'ячеслав 
В'ячеславович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5878 А] 

 УДК 342.951:336.228.34 
9230. Тімашова В. М. Теоретико-правові засади федеративного устрою Україн-

ської держави в ученні М. Костомарова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Тімашова Вікторія Михайлівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 
"Україна". — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-7861 А] УДК 342.24(477)(092) 

9231. Туманов В. В. Адміністративно-правове регулювання господарської діяль-
ності з проведення лотерей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Туманов 
Валентин Валентинович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. 
акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4218 А] УДК 342.9:6336.789](477) 
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9232. Усенко О. В. Державно-правове регулювання відносин у сфері охорони 
культурної спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Усенко Олена 
Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4679 А] УДК 342.951:351.853](477) 

9233. Федоров І. В. Роль органів місцевого самоврядування в становленні со-
ціальної роботи в територіальній громаді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Федоров Ігор 
Васильович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Маріупол. держ. ун-т]. — Х., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4244 А] УДК 342.8 

9234. Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном в 
механізмі управління закордонними справами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. пра-
во" / Федчишин Сергій Анатолійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-4251 А] УДК 342.951:341.231](477) 

9235. Фурманчук Є. В. Адміністративна відповідальність за порушення по-
рядку провадження господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. пра-
во" / Фурманчук Євгенія Володимирівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. 
— Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-5889 А] УДК 342.922:343.35 

9236. Хилько І. Ю. Адміністративно-правова протидія незаконному викорис-
танню та розповсюдженню програмного забезпечення в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Хилько Іван Юрійович ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. акад. внутр. 
справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—
15 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6437 А] УДК 342.77(477) 

9237. Цалюк О. М. Реалізація прав людини і громадянина в державно-
службових відносинах в органах внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Цалюк Олексій Михайлович ; Запоріз. нац. ун-т, [Луган. держ. ун-т внутр. 
справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4287 А] УДК 342.98:351.741 

9238. Циба Є. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил пере-
везення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Циба Євгеній Володимирович ; Запоріз. нац. ун-т, [Лу-
ган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — Запо-
ріжжя, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4294 А]
 УДК 342.951:656.13.072](477) 

9239. Циверенко Г. П. Адміністративно-правове забезпечення здійснення на-
родного волевиявлення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ци-
веренко Ганна Павлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4297 А] УДК 342.95:342.8](477) 

9240. Чайкіна О. В. Особливості застосування заходів адміністративного при-
мусу у сфері державної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Чайкіна Оль-
га Володимирівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4305 А] 

 УДК 342.951:351.746.1 
9241. Чернецький Є. Є. Публічне адміністрування заохочень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Чернецький Євген Євгенович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4318 А]
 УДК 342.95 

9242. Шармоянц А. Н. Регіональна нормотворчість у системі національної 
правотворчості: загальнотеоретичні аспекти : (на прикл. автоном. утворень України і 
Росії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Шармоянц Артур Норай-
рович ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-6474 А] УДК 342.25(477.75) 

9243. Шеверєва В. Є. Проблеми правового регулювання передвиборної агі-
тації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Шеверєва Віталіна Євгенівна ; 
Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 22 с. — Біб-
ліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7715 А] УДК 342.849.2(477) 

9244. Шевцова Н. В. Диспозитивність та офіційність при вирішенні податко-
вих спорів в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
інформ. право" / Шевцова Наталія Володимирівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Дніпропет-
ровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4367 А] 

 УДК 342.565.4(477) 
9245. Шевчук О. М. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпе-

чення інформаційної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Шевчук 
Олексій Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6850 А] УДК 342.951:004.056 

9246. Шепета О. В. Адміністративно-правові засади технічного захисту інфор-
мації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Шепета Олена Василівна ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-4379 А] УДК 342.951:004.056.5 

9247. Шоптенко С. С. Адміністративно-правовий статус судової міліції в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Шоптенко Світлана Сергіївна ; Міжнар. 
ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 
Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5158 А]
 УДК 342.95:351.746 

9248. Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної 
власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Юркова Євгенія 
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Валеріївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Украї-
ни Кабінету Міністрів України]. — Запоріжжя, 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-4533 А] УДК 342.951:347.77](477) 

9249. Ющенко І. М. Закон про державний бюджет України: теоретико-
правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ющенко Ірина Ми-
колаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7119 А] УДК 342.922:336.14](477) 

9250. Яценко В. С. Організація діяльності прокуратури щодо розгляду звер-
нень громадян: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Яценко Володимир Семенович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. 
нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2011-5119 А] УДК 342.5 

9251. Яцун О. В. Особливості провадження по земельним спорам за участю 
суб'єктів публічної адміністрації в порядку адміністративного судочинства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
цес; фін. право; інформ. право" / Яцун Олена Владиславівна ; Запоріз. нац. ун-т. — За-
поріжжя, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7518 А]
 УДК 342.565:349.41 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 
9252. Алфьоров С. М. Адміністративно-правовий механізм протидії корупції в 

органах внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Алфьоров Сергій 
Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 38 с. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (33 назви). — 100 пр. — [2011-4406 А] УДК 343.352:351.74 

9253. Бурдін В. М. Осудність та неосудність у кримінальному праві України: 
проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бурдін 
Володимир Миколайович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Львів, 2011. — 38 с. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — [2011-4562 А]
 УДК 343.222(477) 

9254. Денисов С. Ф. Злочинність кримінально активної частини молоді та її 
запобігання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Денисов 
Сергій Федорович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 27—33 (67 назв). — 100 пр. — [2011-4481 А] УДК 343.9.02-053.6(477) 

9255. Корнякова Т. В. Кримінологічні засади запобігання органами прокура-
тури злочинам проти довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кор-
някова Тетяна Всеволодівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-
го", [Ін-т вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України]. — Х., 2011. — 
35 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (24 назви). — 100 пр. — [2011-7267 А] УДК 343.9 

9256. Нікітін Ю. В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої 
безпеки українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
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Нікітін Юрій Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр."]. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 
100 пр. — [2011-7341 А] УДК 343.8(477) 

9257. Симов'ян С. В. Фінансово-правове регулювання діяльності банків в 
Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Симов'ян Саркіс 
Ваграмович ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ 
України]. — Запоріжжя, 2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (38 назв). — 100 пр. — 
[2011-6366 А] УДК 343.9.024:336.7](477) 

9258. Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на об'єкти інтелектуаль-
ної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законо-
давством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Харченко Вадим Борисович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—34 (76 назв). 
— 100 пр. — [2011-6432 А] УДК 343.533(477) 

9259. Хахановський В. Г. Теорія і практика криміналістичної інформатики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Хахановський 
Валерій Георгійович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 28 с. — Бібліогр.: 
с. 18—25 та в підрядк. прим. — [2011-5318 А] УДК 343.98:004.775 

9260. Чаплинський К. О. Тактичні основи забезпечення досудового розсліду-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Чаплин-
ський Костянтин Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-
петровськ, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2011-4524 А] 

 УДК 343.98 
9261. Чеботарьова Г. В. Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері 

медичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Чеботарьо-
ва Галина Валентинівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2011-6451 А] 

 УДК 343.618:61 
9262. Юхно О. О. Концептуальні засади оперативно-розшукового запобігання 

злочинам органами внутрішніх справ у сучасних умовах розвитку України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Юхно Олександр Олек-
сандрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. держ. ун-т внутр. справ, М-во 
внутр. справ України]. — Х., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—38 (60 назв). — 
100 пр. — [2011-7917 А] УДК 343.851(477) 

9263. Яновська О. Г. Теоретичні та організаційні засади функціонування і ро-
звитку змагального кримінального судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 
Яновська Олександра Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 
справ. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2011-7720 А] 

 УДК 343.131(477) 

На ступінь кандидата 
9264. Авраменко А. М. Кримінально-виконавча характеристика покарання 

у виді арешту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Аврамен-
ко Андрій Миколайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропет-
ровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-4402 А] УДК 343.847 

9265. Аніщук В. В. Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та від-
повідальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Аніщук 
Вікторія Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Во-
лин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7722 А] УДК 343.228 

9266. Барцицька А. А. Криміналістичні технології: сутність та місце в системі 
криміналістичної науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Барцицька Анастасія Анатоліївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 
— Одеса, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7135 А]
 УДК 343.98 

9267. Берднік І. В. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборчих 
документів та документів референдуму (ч. ч. 1—3 ст. 158 КК України) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія; кримін.-виконав. право" / Берднік Інна Володимирівна ; Акад. адвока-
тури України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7527 А] УДК 343.415(477) 

9268. Бишевець О. В. Концептуальні засади застосування психологічного 
впливу у сфері судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Бишевець Олена Володимирівна ; Акад. адвокатури України, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6900 А] УДК 343.95 

9269. Блудиліна М. Є. Теоретичні питання і практика порушення кримінальної 
справи у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-
за; оператив.-розшук. діяльн." / Блудиліна Марина Євгенівна ; Акад. адвокатури 
України. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4607 А]
 УДК 343.1(477) 

9270. Борзих Д. В. Діяльність прокурора в досудових стадіях кримінального су-
дочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Борзих 
Дмитро Валерійович ; Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ 
ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6513 А] УДК 343.163(477) 

9271. Броневицька О. М. Відповідність кримінального законодавства України 
чинним міжнародним договорам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Броневицька Оксана Михайлівна ; МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 
Львів, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6912 А] 

 УДК 343.13(477):341.24 
9272. Бузинарський М. Ю. Методика розслідування умисного знищення або 

пошкодження майна шляхом підпалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 
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оператив.-розшук. діяльн" / Бузинарський Михайло Юрійович ; Нац. акад. внутр. 
справ України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-5337 А] УДК 343.985(477-21) 

9273. Василяка Д. К. Застосування оціночних понять та термінів у криміналь-
ному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Василяка Дмитро Костянтинович ; Класич. приват. ун-т. — Запо-
ріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7535 А] 

 УДК 343.982.5 
9274. Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи при 

застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналісти-
ка ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Верхогляд-Герасименко Олена 
Володимирівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7164 А] УДК 343.12(477) 

9275. Вовк В. В. Кримінально-процесуальна діяльність органів безпеки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. про-
цес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн" / Вовк Василь 
Васильович ; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-5350 А] УДК 343.13 

9276. Волинець Р. А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного 
законодавства України (ст. 210 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 
право" / Волинець Руслан Анатолійович ; Акад. адвокатури України, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-7544 А] УДК 343.37(477) 

9277. Гаврилова К. Ю. Кримінальна відповідальність за порушення правил 
поводження з вибуховими легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактив-
ними матеріалами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гаврилова 
Катерина Юріївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
Одеса, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7804 А]
 УДК 343.344 

9278. Гапотченко Г. М. Особливості порушення кримінальних справ за мате-
ріалами оперативно-розшукових заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 
оператив.-розшук. діяльн." / Гапотченко Геннадій Миколайович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т, МВС України]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5249 А] УДК 343.13 

9279. Гетьман О. Л. Організаційно-економічні основи легалізації тіньового 
сектору в морському природокористуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Гетьман Олена Леонідівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-7887 А] УДК 343.37:330.12(26) 

9280. Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. пра-
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во та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Горностай Алеся Вікторівна ; Нац. ун-т 
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-5364 А] УДК 343.236.1 

9281. Горпинюк О. П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту 
приватності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Горпинюк 
Оксана Петрівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4565 А] УДК 343.4(477) 

9282. Грудзур О. М. Кримінально-правова характеристика провокації хабара : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Грудзур Олег Михайлович ; Акад. 
адвокатури України, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7557 А] 

 УДК 343.352 
9283. Гуренко Д. Ю. Кримінальна відповідальність за посягання на життя 

працівника правоохоронного органу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-
во" / Гуренко Дмитро Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5373 А] УДК 343.6(477) 

9284. Дідківська Г. В. Особливості кримінально-процесуального провадження 
по злочинах вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних сімей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Дідківська Галина Ва-
силівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6085 А]
 УДК 343.137.5 

9285. Дондик Г. П. Використання спеціальних бухгалтерських знань при розс-
лідуванні злочинів у сфері сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кримі-
налістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Дондик Ганна Павлівна ; 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6574 А] УДК 343.9.024:338.432 

9286. Допілка В. О. Теоретико-правові засади кваліфікації контрабанди : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право 
та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Допілка Владислав Олексійович ; Міжнар. 
гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7816 А] УДК 343.352(477) 

9287. Дроздович Н. Л. Формування внутрішнього переконання судді у кримі-
нальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Дроздович Надія Людвігівна ; Акад. адвокатури України, [Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6954 А] УДК 343.14/.15(477) 

9288. Дундич Л. В. Особливості розслідування викрадення вантажів на заліз-
ничному транспорті, вчинених організованими групами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 
суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Дундич Лейла Валеддинівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-5251 А] УДК 343.98 
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9289. Дюба Г. М. Юридико-психологічні засади попередження соціально нега-
тивних наслідків неконтрольованого грального бізнесу в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Дюба 
Геннадій Миколайович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4715 А] УДК 343.56(477):316.6 

9290. Епель О. В. Кримінальна відповідальність за публічні заклики до вчи-
нення терористичного акту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Епель Оксана Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6100 А] УДК 343.341 

9291. Єремій Г. О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Єремій Ганна Олексіївна ; Класич. 
приват. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5388 А] УДК 343.234 

9292. Зарева І. І. Оскарження дій та рішень прокурора у кримінальному про-
цесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Зарева 
Іван Іванович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-5674 А] УДК 343.155 

9293. Златіна Н. Е. Правове регулювання банківської системи та банківського 
нагляду в Україні та в зарубіжних країнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Златіна Ніна Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6608 А] 

 УДК 343.922:336.71](477+(1-87)) 
9294. Зражевська Н. О. Попередній розгляд справи суддею у кримінальному 

судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Зражевська Наталія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, 
Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2011-7577 А] УДК 343.138 

9295. Іванова Н. Г. Запобігання злочинним посяганням на рослинний світ : (за 
матеріалами Донец. регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-
во" / Іванова Наталія Григорівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5402 А] 

 УДК 343.85:58](477.62) 
9296. Казанцева К. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил 

здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-
виконав. право" / Казанцева Катерина Валентинівна ; М-во внутр. справ України, 
Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6968 А] УДК 343.537 

9297. Калюга К. В. Матеріально-фіксовані носії інформації про особу злочин-
ця та їхнє використання на початковому етапі розслідування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналіс-
тика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Калюга Каріна Вікторівна ; Кла-
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сич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2011-5413 А] УДК 343.98 

9298. Карпенко Є. М. Запобігання незаконному обігу наркотичних засобів мі-
жнародними правоохоронними організаціями : (на матеріалах Інтерполу та Європо-
лу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Карпенко Євген Миколайович ; 
Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-4633 А] УДК 343.851 

9299. Карпушева І. Ю. Суспільно небезпечна дія в кримінальному праві Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Карпушева Ія Юріївна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Х., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5417 А] 

 УДК 343.21(477) 
9300. Кирилюк В. А. Слідчий ізолятор як суб'єкт виконання попереднього 

ув'язнення та кримінального покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримі-
нологія; кримін.-виконав. право" / Кирилюк Валентина Анатоліївна ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-4634 А] УДК 343.126 

9301. Кіцен Н. В. Загальні умови перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які 
не набрали законної сили : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Кіцен Наталія Валентинівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7243 А] 

 УДК 343.158 
9302. Клочко А. М. Кримінологічна характеристика розбійних нападів на бан-

ківські установи та їх запобігання органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та криміноло-
гія; кримін.-виконав. право" / Клочко Альона Миколаївна ; Дніпропетров. держ. ун-т 
внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-5255 А] УДК 343.85 

9303. Коваль А. А. Техніка формування норм права: кримінально-про-
цесуальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Коваль Алла Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5256 А] 

 УДК 343.1:340.13 
9304. Козак Н. С. Криміналістичні прийоми, способи і засоби виявлення, розк-

риття та розслідування комп'ютерних злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. екс-
пертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Козак Наталія Степанівна ; Нац. ун-т держ. 
податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5029 А] УДК 343.98(477) 

9305. Козак О. В. Одержання зразків для експертного дослідження у криміналь-
ному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Козак Олена Володимирівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби 



   

 
150

України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ Украї-
ни]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-5714 А] УДК 343.132:340.69 

9306. Корсун В. Я. Суд як суб'єкт кримінально-процесуального доказування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Корсун Во-
лодимир Ярославович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3505 А] УДК 343.14 

9307. Корягіна А. М. Вплив взаємовідносин жертви та злочинця на виникнен-
ня, розвиток та наслідки злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-
во" / Корягіна Анжела Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Луган. держ. ун-т 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, МВС України]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3507 А] УДК 343.97(477) 

9308. Кофанова О. С. Теоретичні та практичні аспекти використання спеціаль-
них знань при розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Кофанова Олена Сергіїв-
на ; Акад. адвокатури України. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-4740 А] УДК 343.985 

9309. Коханюк Т. С. Системне тлумачення кримінального закону : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія; кримін.-виконав. право" / Коханюк Тетяна Сергіївна ; Львів. держ. ун-т 
внутр. справ. — Львів, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-3521 А] УДК 343.214(477) 

9310. Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за порушення правил без-
пеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кри-
мін.-виконав. право" / Крайник Григорій Сергійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-5446 А] УДК 343.3/.7 

9311. Кулик М. Й. Процесуальний порядок і тактика ексгумації трупа у кримі-
нальному судочинстві України : (за матеріалами МВС України) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кримі-
налістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Кулик Марина Йосипівна ; 
Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. 
внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7615 А] УДК 343.98(477) 

9312. Кучевський П. В. Діяльність адвоката у кримінальному процесі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. про-
цес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Кучевський Пет-
ро Васильович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-5740 А] УДК 343.139 

9313. Кучинська О. А. Принцип справедливості як етико-правова основа кри-
мінального судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Кучинська Ольга Анатоліївна ; Акад. адвокатури України. — К., 2011. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6240 А] УДК 343.131 
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9314. Ларкін М. О. Особливості розслідування злочинів проти особи, що вчи-
няються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміна-
лістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Ларкін Михайло Олександро-
вич ; Акад. адвокатури України, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3605 А] УДК 343.98:343.41 

9315. Мартіросян А. Г. Кримінальна відповідальність за втручання в діяль-
ність осіб, які здійснюють правосуддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Мартіросян Артур Гагікович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-3689 А] УДК 343.36 

9316. Миколенко В. А. Прокуратура України як суб'єкт адміністративного права : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Миколенко Віктор Андрійович ; Міжре-
гіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ України]. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5048 А] 

 УДК 343.163:342.922](477) 
9317. Мирошниченко Ю. М. Правові і тактико-організаційні основи судового 

розгляду кримінальних справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Мирошниченко Юрій Михайлович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. 
людини "Україна", [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 
К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5488 А] 

 УДК 343.983 
9318. Михайлів С. В. Адвокат-представник потерпілого у кримінальному про-

цесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Михайлів 
Світлана Василівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7633 А] УДК 343.121.4 

9319. Міщенко С. Г. Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. пра-
во та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Міщенко Сергій Григорович ; Нац. 
акад. прокуратури України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН Украї-
ни]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3729 А] 

 УДК 343.98 
9320. Моісєєв О. М. Експертні технології в судово-експертній діяльності: тео-

ретичні засади та практика використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 
оператив.-розшук. діяльн." / Моісєєв Олександр Михайлович ; Нац. ун-т "Юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—34 
(53 назви). — 100 пр. — [2011-5262 А] УДК 343.148 

9321. Мошняга Л. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти консти-
туційних основ національної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-
виконав. право" / Мошняга Любов Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3756 А] 

 УДК 343.3(477) 
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9322. Мудрак І. В. Комунікативний процес у судових дебатах у кримінально-
му судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Мудрак Інна Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5087 А] УДК 343.131(477) 

9323. Мудрецька Г. В. Методика розслідування викрадень бюджетних грошей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Мудрецька 
Ганна Володимирівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Донец. юрид. ін-т 
МВС України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-6263 А] УДК 343.98:343.359 

9324. Негодченко Д. О. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в 
Україні та інших країнах: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 
кримін.-виконав. право" / Негодченко Дар'я Олександрівна ; МВС України, Харків. 
нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — Х., 2011. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6720 А] УДК 343.431(477) 

9325. Ольховенко С. І. Методика розслідування залишення в небезпеці потер-
пілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Ольховенко Сергій Ігорович ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-4584 А] УДК 343.98:343.346 

9326. Омельяненко М. І. Кримінально-правова охорона порядку поводження з 
майном, на яке накладено арешт, або яке описано чи підлягає конфіскації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія; кримін.-виконав. право" / Омельяненко Маріуца Іванівна ; Класич. 
приват. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7652 А] УДК 343.272 

9327. Павлюк Н. В. Процес формування показань неповнолітніх (інтерпрета-
ція та використання під час допиту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; опе-
ратив.-розшук. діяльн." / Павлюк Наталія Вікторівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-3854 А] УДК 343.985-053.6 

9328. Парасюк Н. М. Незаконні дії з документами, бланками, штампами та 
печатками за кримінальним правом України юридичний аналіз складів злочинів 
(ст. ст. 357, 358 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пара-
сюк Наталія Михайлівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4971 А] УДК 343.358(477) 

9329. Паризький І. В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під 
час досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Паризький Ігор Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4586 А] УДК 343.123 

9330. Пастушенко С. В. Заходи процесуального примусу щодо неповнолітніх 
обвинувачених в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Пастушенко Сергій Володимирович ; М-во 
внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7663 А] УДК 343.125:343.137.5](477) 

9331. Пашинін О. І. Досудове провадження у кримінальному процесі Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Пашинін 
Олександр Іванович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7042 А] 

 УДК 343.132(477) 
9332. Петелюк О. М. Використання дактилоскопічної інформації у розслідуванні 

злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Петелюк 
Ольга Миколаївна ; Акад. адвокатури України. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-4781 А] УДК 343.982.34 

9333. Плисюк Н. М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної обо-
рони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця за кримі-
нальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Плисюк 
Наталія Миколаївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4659 А] УДК 343.611(477) 

9334. Польщиков В. В. Особливості криміналістичної характеристики нероз-
критих вбивств та їх розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; опе-
ратив.-розшук. діяльн." / Польщиков Валерій Вікторович ; Відкритий міжнар. ун-т 
розв. людини "Україна", [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. 
— К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5518 А] 

 УДК 343.98 
9335. Попова І. М. Розслідування шахрайств, пов'язаних із залученням коштів 

громадян на будівництво житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Попова Інна Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-7669 А] УДК 343.359 

9336. Прохніцький О. В. Інформація з обмеженим доступом як предмет зло-
чину в кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-
во" / Прохніцький Олег Віталійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 
справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2011-7389 А]
 УДК 343.2(477) 

9337. Прутяний С. О. Кримінологічна характеристика та попередження про-
фесійної злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пру-
тяний Сергій Олександрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3977 А] УДК 343.9.02(477) 

9338. Раковська Ю. В. Соціально-правова природа та детермінація торгівлі 
людьми: кримінологічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
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Раковська Юлія Вікторівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. 
— Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3989 А]
 УДК 343.97:343.43 

9339. Саленков І. В. Режим виконання і відбування кримінального покарання 
у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Саленков 
Іван Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6351 А]
 УДК 343.8 

9340. Самченко М. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження сі-
мейного насильства щодо неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 
право" / Самченко Марта Юріївна ; МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 
Львів, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7066 А] 

 УДК 343.62:343.85](477) 
9341. Сімонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у до-

судових студіях кримінального процесу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Сімонович Давид Володимирович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-4091 А] УДК 343.121.4(4) 

9342. Скакун О. Є. Реалізація принципу справедливості в процесі призначення 
покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-
во" / Скакун Олександр Євгенійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-6370 А] УДК 343.84 

9343. Смагіна Д. В. Забезпечення реалізації права на клопотання учасниками 
Кримінального процесу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; опе-
ратив.-розшук. діяльн." / Смагіна Дарина Валентинівна ; Акад. адвокатури України, 
[Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. 
справ України]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-5539 А] УДК 343.12(477) 

9344. Смоленський Д. П. Групова корислива злочинність неповнолітніх: кри-
мінологічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Смоленсь-
кий Дмитро Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-5540 А] УДК 343.91-053.6 

9345. Сопронюк І. О. Принцип процесуальної економії у кримінальному процесі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес і криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Сопронюк 
Ірина Олександрівна ; Акад. адвокатури України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7692 А] 

 УДК 343.131(477) 
9346. Стулов О. О. Реалізація принципу законності при виконанні та відбу-

вання покарання у виді позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 
кримін.-виконав. право" / Стулов Олексій Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — 
Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-7696 А] УДК 343.81(477) 

9347. Ступник Я. В. Механізм протидії наркозлочинності: кримінологічні за-
сади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ступник Ярослав Валерійович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-5545 А] УДК 343.575(477) 

9348. Тацій М. С. Кримінологічний аналіз агресивної корисливо-насильниць-
кої злочинності та запобігання їй : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-
во" / Тацій Максим Сергійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6396 А] УДК 343.851 

9349. Терьохін Д. Г. Початковий етап розслідування шахрайства, вчиненого 
шляхом незаконного отримання цільового споживчого кредиту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміна-
лістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Терьохін Дмитро Германович ; 
Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во 
внутр. справ України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — 
[2011-4812 А] УДК 343.985:343.537 

9350. Тимчишин А. М. Криміналістична характеристика та основні положен-
ня розслідування фальшивомонетництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-
за; оператив.-розшук. діяльн." / Тимчишин Андрій Михайлович ; Нац. акад. внутр. 
справ. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5880 А]
 УДК 343.8:343.51 

9351. Торопов С. О. Попередні та експертні балістичні дослідження на місці по-
дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Торопов 
Сергій Олександрович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6407 А] УДК 343.983 

9352. Трепак В. М. Розкриття та розслідування хабарництва, вчинюваного 
суддями, та подолання протидії засобами оперативно-розшукової діяльності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес 
та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Трепак Віктор Ми-
колайович ; Акад. адвокатури України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6826 А] 

 УДК 343.98:343.352 
9353. Тростянська Я. І. Визнання і виконання в Україні вироків іноземних су-

дів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Тростян-
ська Ярослава Іванівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5553 А] УДК 343.13(477) 

9354. Турлова Ю. А. Кримінологічна характеристика браконьєрства в Україні 
та протидія цим злочинам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Турлова 
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Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4221 А] 

 УДК 343.9:343.77](477) 
9355. Удовіченко С. О. Першочергові слідчі дії при розслідуванні розкрадань 

в банківських структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Удовіченко Сергій Олександрович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-6830 А] УДК 343.98:343.37 

9356. Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та криміно-
логія; кримін.-виконав. право" / Устрицька Наталія Ігорівна ; Львів. держ. ун-т внутр. 
справ. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4595 А]
 УДК 343.238 

9357. Філіпп А. В. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для 
лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Філіпп Анастасія Володимирівна ; 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7703 А] УДК 343.53 

9358. Фрідман-Козаченко М. М. Особливості криміналістичної профілактики 
злочинів у сфері оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна ; Нац. ун-т держ. податк. 
служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5072 А] УДК 343.98:336.22](477) 

9359. Хім'як Ю. Б. Гармонізація кримінального права України з практикою 
Європейського суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Хім'як Юрій Богданович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Київ. ун-т права]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-6440 А] УДК 343.211.3+341.645.2](477) 

9360. Швець А. Ю. Предмет злочинів проти власності у кримінальному праві 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Швець Анна Юріївна ; Держ. 
НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. справ України]. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5928 А] УДК 343.7(477) 

9361. Шевченко Е. О. Адміністративні суди як суб'єкти адміністративно-пра-
вових відносин в умовах судової реформи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Шевченко Едуард Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6478 А]
 УДК 343.11+342.951 

9362. Шевченко О. В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір'ю своєї 
новонародженої дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шевченко 
Ольга Вікторівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4373 А] УДК 343.622(477) 
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9363. Шевчишен А. В. Досудове провадження за кримінально-процесуальним 
законодавством України та зарубіжних країн : (порівнял. аналіз) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кримі-
налістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Шевчишен Артем Вікторо-
вич ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во 
внутр. справ України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 
100 пр. — [2011-7717 А] УДК 343.132(477) 

9364. Шевчук Т. А. Сутенерство та втягнення особи в заняття проституцією: 
кримінологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-
виконав. право" / Шевчук Тетяна Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4377 А] УДК 343.545 

9365. Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве 
показання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шепітько Михайло Валерійо-
вич ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Ін-т вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. 
наук України]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-4598 А] УДК 343.364(477) 

9366. Шигонін О. Б. Умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або насиль-
ницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом: кримінологічна 
характеристика та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Шигонін Олександр Борисович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2011. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5936 А] 

 УДК 343.611:343.541 
9367. Шкута О. О. Виправлення та ресоціалізація засуджених, які відбувають 

покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 
кримін.-виконав. право" / Шкута Олег Олегович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-4387 А] УДК 343.82(477) 

9368. Яковенко М. О. Розслідування нерозкритих грабежів та розбоїв минулих 
років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Яковен-
ко Микола Олексійович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. 
служби України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. 
справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7719 А] УДК 343.985:343.71 

346 Господарське право.  
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь доктора 
9369. Джабраілов Р. А. Господарська правосуб'єктність міста : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. 
право" / Джабраілов Руслан Аятшахович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — 
Донецьк, 2011. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-6569 А] УДК 346.2:332.14](477-21) 
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9370. Сідак М. В. Фінансово-правове регулювання банківських відносин в Єв-
ропейському союзі та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Сідак Микола Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2011. — 38 с. — Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. — 
[2011-4088 А] УДК 346.62:061.1ЄС 

На ступінь кандидата 
9371. Бардашевич Н. О. Господарсько-правове забезпечення діяльності релі-

гійних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Бардашевич Наталя Олександрів-
на ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7134 А] УДК 346.2:348 

9372. Васильченко Т. В. Господарсько-правове регулювання охорони комер-
ційної таємниці в умовах інноваційної економіки України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / 
Васильченко Тетяна Вікторівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т права 
ім. князя Володимира Великого. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2011-5345 А] УДК 346.548 

9373. Гапало С. Ю. Санкції в господарському праві України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. 
право" / Гапало Світлана Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-4699 А] УДК 346.9(477) 

9374. Демидова А. М. Господарсько-правовий захист банківської системи від 
зловживань з боку недобросовісних позичальників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Деми-
дова Алла Маркіянівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — 100 пр. — [2011-5293 А] УДК 346:336.71 

9375. Добровольська Н. В. Організаційні засади програмного правового за-
безпечення у сфері судового управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Добровольська Ніна Василівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — 
К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5016 А] 

 УДК 346.512(477) 
9376. Заярний О. А. Відповідальність в організаційно-господарських відноси-

нах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Заярний Олег Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 160 пр. — [2011-5193 А]
 УДК 346.9 

9377. Злакоман І. М. Господарсько-правові засоби та форми вирішення ін-
вестиційних спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Злакоман Ігор Миколайович ; Нац. 
ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. 
— [2011-5399 А] УДК 346.9 

9378. Клюєва Є. М. Особливості господарсько-правового регулювання дого-
вору безоплатної передачі майна : (порівнял. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Клюєва 
Євгенія Миколаївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2011-5427 А] УДК 346.12 
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9379. Козачук М. О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в 
законодавстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Козачук Микита Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 150 пр. — [2011-5134 А] УДК 346.26(477) 

9380. Коротка Р. О. Господарсько-правове регулювання агентських відносин в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Коротка Роксолана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 120 пр. 
— [2011-5257 А] УДК 346.3 

9381. Кот О. В. Судові акти в господарському процесі України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-
процес. право" / Кот Олександр Васильович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ 
приват. права і підприємництва. — К., 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-5442 А] УДК 346.9(477) 

9382. Лічак Д. В. Господарсько-правове забезпечення непрямої державної під-
тримки суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Лічак Діна Володи-
мирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-5466 А] УДК 346.52 

9383. Науменко А. В. Правове регулювання господарської діяльності у сфері 
оцінки майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Науменко Алла Володимирівна ; 
Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3790 А] УДК 346.91:330.52 

9384. Панченко А. М. Вдосконалення господарсько-правового регулювання 
інституту комерційного посередництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Панченко Аліна 
Михайлівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Міжнар. ун-т бізнесу і права]. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3863 А] УДК 346.5 

9385. Попелюк В. П. Правове регулювання відносин контролю у сфері господа-
рювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Попелюк Вадим Павлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 
акад.". — Одеса, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-5519 А] УДК 346.62 

9386. Сакоян Д. І. Правове регулювання стандартизації в промисловості : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; 
госп.-процес. право" / Сакоян Дмитро Іванович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 
[Приват. вищ. навч. закл. "Донец. ун-т економіки та права"]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-4665 А] УДК 346.544.4(477) 

9387. Саранюк В. І. Шляхи вдосконалення організації господарського процесу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; 
госп.-процес. право" / Саранюк Василь Іванович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2011-4799 А] УДК 346.5 

9388. Тищенко Ю. В. Конституційно-правове регулювання забезпечення прав 
споживачів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Тищенко Юлія Вікторівна ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-4197 А] УДК 346.548(477) 
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9389. Хрімлі О. Г. Судовий захист прав та законних інтересів суб'єктів підприєм-
ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Хрімлі Олександр Геннадійович ; НАН України, Ін-т 
екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-7478 А] УДК 346.9:346.2](477) 

9390. Черненко О. А. Організаційно-правові форми державного підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, 
госп.-процес. право" / Черненко Олена Анатоліївна ; НДІ приват. права і підприєм-
ництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4317 А] УДК 346.24 

9391. Шевчук С. Р. Господарсько-правові аспекти захисту непатентованих 
об'єктів права інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Шевчук Світ-
лана Ростиславівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т права ім. князя Володи-
мира Великого. — К., 2011. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-5932 А] УДК 346.5:347.77/.78 

9392. Шніт А. В. Правове забезпечення господарського управління акціонер-
ним товариством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Шніт Альона Василівна ; Міжрегіон. 
акад. упр. персоналом. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — 
[2011-7501 А] УДК 346.9:347.7 

9393. Ярешко О. В. Ділова репутація суб'єктів господарювання : (порівнял. аспект) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, 
госп.-процес. право" / Ярешко Оксана Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персо-
налом. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7879 А]
 УДК 346.5(477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь доктора 
9394. Пунда О. О. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існу-

вання людини, у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; між-
нар. приват. право" / Пунда Олександр Олегович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 
[Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т]. — Одеса, 2011. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—36. — 
100 пр. — [2011-6766 А] УДК 347.121.2(477) 

На ступінь кандидата 
9395. Галушка Ю. І. Відшкодування шкоди, завданої рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів дізнання і досудового слідства за цивільним законодавством 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Ци-
віл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Галушка Юлія 
Ілаківна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-6533 А] УДК 347.13(477) 

9396. Гуменюк О. І. Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалі-
зацію учасників цивільних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; 
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міжнар. приват. право" / Гуменюк Олег Ігорович ; Нац. акад. внутр. справ, [Хмель-
ниц. ун-т упр. та права]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-4475 А] УДК 347.121.2 

9397. Зинов'єва А. В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та 
процесуальний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Зинов'єва Анна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6607 А] УДК 347.172:347.1 

9398. Молявко О. М. Цивільно-правові аспекти корпоративної відповідальності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Молявко Олеся Ми-
хайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7328 А] УДК 347.191 

9399. Морозова С. Є. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним 
законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Морозова Стелла Євгенівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецько-
го. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-6256 А]
 УДК 347.163(477) 

9400. Тобота Ю. А. Принцип справедливості, добросовісності і розумності у 
цивільному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Тобота Юрій Анатолійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". 
— Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6825 А] 

 УДК 347.129(477) 
9401. Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адапта-

ції законодавства України до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. про-
цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Черняк Олена Юріївна ; НДІ приват. 
права і підприємництва Національної академії прав. наук України. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4327 А] 

 УДК 347.122:366.01](477+4-6ЄС) 
9402. Ясечко С. В. Цивільно-правова відповідальність за порушення права 

на інформацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Ясечко Світлана Вадимівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 150 пр. — [2011-4554 А] УДК 347.122:316.774 

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

На ступінь доктора 
9403. Кізлова О. С. Застава в цивільному праві України : (концепт. засади та 

правова природа) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Кізлова Олена Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 30—36. — 150 пр. — [2011-4931 А] УДК 347.27(477) 

На ступінь кандидата 
9404. Борисюк К. М. Розвиток системи іпотечного кредитування в умовах 

трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Борисюк Катерина Миколаївна ; М-во 
фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5589 А] УДК 347.27:336.77 

9405. Домусчі С. Д. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із поз-
бавленням володіння, за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; 
сімейне право; міжнар. приват. право" / Домусчі Степан Дмитрович ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-4903 А] УДК 347.251(477) 

9406. Карпов Р. В. Заставна в системі іпотечних цінних паперів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Карпов Роман Валерійович ; Між-
нар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7896 А] УДК 347.277(477) 

9407. Клименко С. В. Здійснення фізичної особами права власності на житло : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Клименко Світлана 
Вікторівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5425 А] 

 УДК 347.254 
9408. Кондратьєва Н. М. Правове регулювання права спільної часткової влас-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Ци-
віл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кондратьєва 
Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6201 А] 

 УДК 347.238.1 
9409. Солтис Н. Б. Житлові права у спадкових правовідносинах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Солтис Ніна Борисівна ; НДІ приват. 
права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4128 А] УДК 347.254:347.65 

9410. Ушакова Ю. А. Поняття, зміст та форми права власності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ушакова Юлія Андріївна ; НДІ при-
ват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4232 А]
 УДК 347.23 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 
9411. Рєзнікова В. В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері 

господарювання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Рєзнікова Вікторія Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—26. — 
160 пр. — [2011-5149 А] УДК 347.413:631.11](477) 

На ступінь кандидата 
9412. Васильєва Т. С. Адміністративно-правовий режим господарської діяль-

ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Васильєва Тетяна 
Станіславівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4461 А] УДК 347.4(477) 

9413. Гужва А. М. Інтерес у договірних зобов'язаннях за римським правом і 
сучасним цивільним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
приват. право" / Гужва Антон Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6071 А] 

 УДК 347.4(477) 
9414. Давидова І. В. Недійсність правочинів, укладених внаслідок помилки та 

обману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Ци-
віл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Давидова Ірина 
Віталівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4480 А] УДК 347.441.144.4/.5 

9415. Маріц Д. О. Правове регулювання строків у договорах про оплатну 
реалізацію майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Маріц Дарія Олександрівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. право-
вих наук України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-7310 А] УДК 347.425/.427(477) 

9416. Москалюк Н. Б. Генетично модифіковані продукти як об'єкти цивільно-
правових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Москалюк Надія Богданівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. 
наук України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-3745 А] УДК 347.44.025:608.34 

9417. Нижний А. В. Форма цивільно-правового договору та наслідки її недо-
тримання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Ци-
віл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Нижний Андрій 
Валерійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7340 А] УДК 347.441 

9418. Оплачко Л. П. Правове регулювання відносин за кредитним договором : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Оплачко Лілія Петрів-
на ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3823 А] 

 УДК 347.457(477) 
9419. Пешкова А. С. Цивільно-правове регулювання відносин з надання теле-

комунікаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Пешкова Анжеліка Станіславівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого". — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-6306 А] УДК 347.44:621.39 

9420. Хірс Я. О. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за за-
конодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Хірс Яніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4279 А] УДК 347.45/.47(477) 
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9421. Шаркова І. М. Принцип добросовісності (bona fides) у римському при-
ватному праві та його рецепція в цивільне законодавство України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. про-
цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Шаркова Ірина Миколаївна ; НДІ при-
ват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7494 А] УДК 347.44(477) 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право.  
Зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 
9422. Присяжнюк В. П. Цивільно-правова відповідальність за збиток і шкоду, 

що завдані працівникам правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Присяжнюк Валерій Павлович ; НДІ приват. права і 
підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3963 А] УДК 347.5:351.74](477) 

9423. Рим Т. Я. Особливості майнової відповідальності суб'єктів підприємницт-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Рим Тарас Ярославо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4007 А]
 УДК 347.51:338.22 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 
9424. Гелич А. О. Об'єкти спадкування за цивільним законодавством України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гелич Алла Олександ-
рівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1300 А] 

 УДК 347.65/.68(477) 
9425. Опадчий І. М. Грошові зобов'язання у приватному праві : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Опадчий Ігор Михайлович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-7358 А] УДК 347.6:347.237 

9426. Цибульська О. Ю. Правовідносини, що виникають внаслідок запові-
дальних розпоряджень за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; 
сімейне право; міжнар. приват. право" / Цибульська Ольга Юріївна ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-1028 А] УДК 347.67(477) 

9427. Чорногор Н. В. Строки та терміни у спадковому 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" / Чорногор Наталя Василівна ; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-4324 А] УДК 347.65/.68(477) 
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347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 
9428. Дмитренко Е. С. Юридична відповідальність суб'єктів фінансового пра-

ва : (як складова механізму правового забезпеч. фін. безпеки України) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Дмитренко Емілія Станіславівна ; Відкритий міжнар. ун-т 
розв. людини "Україна", [Нац. акад. Служби безпеки України, Служба безпеки Украї-
ни]. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 150 пр. — [2011-7742 А]
 УДК 347.73(477) 

9429. Дмитрик О. О. Джерела фінансового права : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
інформ. право" / Дмитрик Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — 
100 пр. — [2011-5377 А] УДК 347.73(477) 

9430. Лукашев О. А. Система фінансового права: теоретичні проблеми роз-
витку і трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Лукашев Олександр 
Анатолійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. 
— 32 с. — Бібліогр.: с. 23—28 (58 назв). — 100 пр. — [2011-3648 А] УДК 347.73 

9431. Покатаєва О. В. Правова природа загальнодержавних податків та зборів 
в Україні: стан, протиріччя та перспективи реформування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; ін-
форм. право" / Покатаєва Ольга Вікторівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Класич. 
приват. ун-т]. — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — 100 пр. — 
[2011-7905 А] УДК 347.73:336.22](477) 

9432. Ровинський Ю. О. Фінансово-правовий примус в Україні: проблеми 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" / Ровинський Юрій 
Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 32—36. — 100 пр. — [2011-4010 А] УДК 347.73(477) 

На ступінь кандидата 
9433. Акіменко Ю. Ю. Особливості цивільно-правового статусу господарсь-

кого товариства однієї особи : (на прикл. законодавства України та ФРН) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Акіменко Юлія Юріївна ; Нац. 
ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-7122 А] УДК 347.728(477+430) 

9434. Бєлікова О. В. Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Бєлікова Олена Василівна ; Класич. при-
ват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-5997 А] УДК 347.73:336.761](477) 

9435. Бочарова О. І. Правові аспекти поглинання акціонерних товариств : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, 
госп.-процес. право" / Бочарова Оксана Іллівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дос-
лідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-7531 А] УДК 347.72.04 



   

 
166

9436. Головенко О. Д. Публічні фінанси як об'єкт правової охорони : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
цес; фін. право; інформ. право" / Головенко Олег Дмитрович ; Держ. НДІ М-ва внутр. 
справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-6931 А] УДК 347.73(477) 

9437. Дмитрук І. М. Правові відносини між учасниками бюджетного процесу 
на місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Дмитрук Ірина 
Миколаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5378 А] УДК 347.73:336.14 

9438. Іваницька Н. А. Ліцензійний договір на використання торговельної мар-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Іваницька Наталія 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-5401 А] УДК 347.77.043 

9439. Коваль Д. О. Система заходів процесуального примусу у фінансовому 
праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Коваль Діана Олегівна ; Акад. праці і 
соц. відносин Федер. профспілок України. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-5429 А] УДК 347.73 

9440. Ковальова М. В. Цивільно-правова охорона винахідництва в Україні та 
в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. право" / 
Ковальова Марина Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого, [Закарпат. держ. ун-т]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-5432 А] УДК 347.77.01(477+4) 

9441. Кравчук Г. А. Правові основи фінансування судової влади в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Кравчук Геннадій Анатолійович ; Держ. 
НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5728 А] УДК 347.73:347.97/.99](477) 

9442. Кузьменко Т. С. "Бренд" як складний правовий засіб індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів та послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Кузьменко Тетяна Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 
акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-3562 А] УДК 347.772/.774 

9443. Мінченко А. О. Договір перевезення пасажира та багажу залізничним 
транспортом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. пра-
во" / Мінченко Андрій Олександрович ; Нац. акад. внутр. справ, [Харків. нац. ун-т 
внутр. справ України, МВС України]. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-4509 А] УДК 347.763(477) 

9444. Мусійчук І. М. Нерезиденти як суб'єкти податкових правовідносин : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
процес; фін. право; інформ. право" / Мусійчук Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-4769 А] УДК 347.7:336.22 
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9445. Мушенок В. В. Фінансово-правове регулювання державної підтримки 
сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Мушенок Віктор Васильович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-7639 А] УДК 347.73:631.15](477) 

9446. Падучак Б. М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері транс-
феру технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Падучак Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7793 А]
 УДК 347.77 

9447. Пригуза П. Д. Правове регулювання процедур банкрутства юридичної 
особи — відсутнього боржника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Пригуза Павло Дмитрович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. ун-т права 
НАН України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-3958 А] УДК 347.736/.738:346.1](477) 

9448. Ротар Д. П. Фінансово-правовий режим фондів коштів бюджетних уста-
нов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Ротар Дана Петрівна ; Держ. НДІ М-ва 
внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-6771 А] УДК 347.73:061.1 

9449. Сідор М. І. Правовий статус учасників бюджетного процесу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Теорія упр.; адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Сідор Михайло Іванович ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-5536 А] УДК 347.73:336.14](477) 

9450. Файєр О. А. Страхування професійної відповідальності: цивільно-пра-
вовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Файєр Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". 
— Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4235 А] 

 УДК 347.764(477) 
9451. Хитра І. Я. Адміністративно-правове забезпечення діяльності банків в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Хитра Ігор Ярославович ; Акад. праці і 
соц. відносин Федер. профспілок України, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва 
внутр. справ України]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-6439 А] УДК 347.73:336.71](477) 

9452. Шахов С. В. Правове регулювання податкової звітності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Шахов Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, Держ. податк. служба Ук-
раїни]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4360 А]
 УДК 347.73:336.225.1 

9453. Якубовський Р. В. Правове регулювання фінансового забезпечення на-
вчальних закладів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Якубовський 
Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5117 А] 

 УДК 347.73:37.014.543(477) 

347.8 Повітряне право, космічне право, право на ефір 

На ступінь кандидата 
9454. Свистович Р. С. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері 

масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Свистович Роман 
Степанович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7680 А]
 УДК 347.83:[070+654.19] 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 
9455. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які бе-

руть участь у справах позовного провадження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; 
міжнар. приват. право" / Бичкова Світлана Сергіївна ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 
К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33. — 150 пр. — [2011-7143 А] УДК 347.921 

9456. Москович Л. М. Проблеми підвищення ефективності судової системи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; 
прокуратура та адвокатура" / Москович Лідія Миколаївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-7903 А] УДК 347.97/.99 

9457. Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: 
порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратора та адвокатура" / Назаров Іван Воло-
димирович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 40 с. 
— Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2011-3787 А] УДК 347.97/.99(477+4-6ЄС) 

9458. Ясинок М. М. Особливості окремого провадження у цивільному проце-
суальному праві України: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; 
міжнар. приват. право" / Ясинок Микола Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 
— Одеса, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв). — 100 пр. — [2011-6879 А]
 УДК 347.952(477) 

На ступінь кандидата 
9459. Данюк Л. В. Управління нотаріатом в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
інформ. право" / Данюк Леся Василівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2011-5375 А] 

 УДК 347.961(477) 
9460. Котенко В. М. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів 

позивача та відповідача в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
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право; інформ. право" / Котенко Віталій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6656 А]
 УДК 347.921.2:342.9 

9461. Лапкін А. В. Організаційно-правові основи діяльності прокурора із за-
безпечення прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Су-
доустрій; прокуратура та адвокатура" / Лапкін Андрій Васильович ; Нац. ун-т 
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 24 с. — Бібліогр.: 
с. 18—22 (33 назви). — 100 пр. — [2011-3599 А] УДК 347.963(477) 

9462. Липа В. А. Строки в адміністративному судочинстві : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Липа Володимир Анатолійович ; Відкритий міжнар. ун-т 
розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7назв). — 100 пр. — [2011-5203 А] 

 УДК 347.932:342.9](477) 
9463. Лоза Ю. Я. Експертиза в адміністративному судочинстві України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
процес; фін. право; інформ. право" / Лоза Юрій Ярославович ; Міжрегіон. акад. упр. 
персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2011. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7010 А] 

 УДК 347.998.85:343.148](477) 
9464. Лунін С. В. Принцип змагальності сторін як конституційна гарантія 

справедливого судочинства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Лунін Сергій 
Вікторович ; Акад. адвокатури України. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2011-3651 А] УДК 347.97/.99(477) 

9465. Мамедов Г. А. Функції прокуратури в Україні та Азербайджанській Рес-
публіці : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Мамедов 
Гюндуз Айдин огли ; Нац. акад. прокуратури України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3674 А]
 УДК 347.962(477+479.24) 

9466. Неклеса Ю. В. Принцип змагальності та диспозитивності в цивільному 
процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Неклеса Юрій Володимирович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. 
— Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7904 А]
 УДК 347.91/.95(4770 

9467. Погребняк О. С. Судовий захист законних інтересів фізичних осіб при 
примусовому наданні медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; між-
нар. приват. право" / Погребняк Оксана Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6310 А] УДК 347.91 

9468. Сірко Б. П. Наглядова діяльність транспортного прокурора: сучасний 
стан і перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Сірко Богдан Петро-
вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7074 А] УДК 347.963:656 
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9469. Снідевич О. С. Позов у цивільних справах, що виникають із земель-
них правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Снідевич Олександр Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4115 А] 

 УДК 347.922:349.41 
9470. Сорока М. О. Процесуальні строки у адміністративному судочинстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес; фін. право; інформ. право" / Сорока Микола Олексійович ; Нац. ун-т держ. 
податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-4129 А] УДК 347.998.85 

9471. Терещук О. Д. Розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв ав-
тотранспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Терещук Олександр Дмитрович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. 
людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2011. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5877 А] 

 УДК 347.93:343.71 
9472. Угровецький П. О. Адміністративні акти органів прокуратури : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-
цес; фін. право; інформ. право" / Угровецький Павло Олегович ; Держ. НДІ М-ва 
внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7465 А] УДК 347.963 

9473. Усеінова Г. С. Становлення та розвиток судової системи України 1921—
1929 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Усеінова Ганна Сергіїв-
на ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7702 А] 

 УДК 347.97/.99(477)"1921/1929" 
9474. Фесенко Л. І. Правовий статус вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ у системі судового устрою : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура 
та адвокатура" / Фесенко Леонід Іванович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4824 А] 

 УДК 347.962(477) 
9475. Шевейко Р. І. Витрати в адміністративному процесі за законодавством 

України: 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" / Ше-
вейко Роман Ігорович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6476 А] УДК 347.921.6:342.95](477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 
9476. Лукаш С. С. Співвідношення централізованого і локального регулюван-

ня трудових відносин в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Лукаш 
Сергій Станіславович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2011. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 25—29 (40 назв). — 100 пр. — [2011-3647 А] УДК 349.2(477) 
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9477. Слюсар А. М. Суб'єкти трудового права України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. за-
безп." / Слюсар Андрій Миколайович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого". — Х., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2011-7431 А]
 УДК 349.2(477) 

9478. Шамшина І. І. Механізм регулювання відносин із застосування найма-
ної праці: суб'єктно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Шамшина Ірина Іванів-
на ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 
100 пр. — [2011-5924 А] УДК 349.23:331.105.2-057.16 

На ступінь кандидата 
9479. Андріїв В. В. Правовідносини із загальнообов'язкового державного со-

ціального страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Андріїв Валентина Василівна ; Схід-
ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4410 А] УДК 349.3:368 

9480. Барабаш Г. О. Особливості правового регулювання праці суддів в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Барабаш Григорій Олексійович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-4427 А] УДК 349.22(477) 

9481. Булах С. М. Принципи і способи правового регулювання переведення та 
переміщення працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
Булах Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-4448 А] УДК 349.2:331.108.47 

9482. Волошина С. М. Правове регулювання безпеки і гігієни праці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 
соц. забезп." / Волошина Світлана Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 
Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6922 А] 

 УДК 349.243:331.45/.47](477) 
9483. Горбатенко О. В. Правовідносини із загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Горбатенко Олена Віталіївна ; Нац. 
ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-4473 А] УДК 349.3:364.35 

9484. Грюк В. В. Особливості реалізації індивідуальних і колективних трудо-
вих прав працівниками прокуратури України на етапі реформування трудового пра-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Грюк Владислав Вікторович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-7811 А] УДК 349.22(477) 

9485. Дуравкіна Н. І. Правове регулювання юридичної відповідальності 
суб'єктів трудового права в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
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Дуравкіна Наталія Ігорівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6580 А] 

 УДК 349.22:331.106 
9486. Кисельова О. І. Правове регулювання вирішення індивідуальних трудо-

вих спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кисельова Олена Іванівна ; Схід-
ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7824 А] УДК 349.22 

9487. Козачок-Труш Н. В. Правове регулювання організаційно-управлінських 
відносин у сфері праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Козачок-Труш Ніна Василівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6642 А] УДК 349.22 

9488. Комар Р. В. Зміст правовідносин з нагляду та контролю за дотриманням 
законодавства про працю України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Комар Руслан Вікто-
рович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 
внутр. справ України]. — Луганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-6646 А] УДК 349.2(477) 

9489. Кондратьєв В. О. Право на страйк та локаут в умовах переходу України 
до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кондратьєв Валерій Олексійович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6648 А] УДК 349.22(477) 

9490. Кохан В. П. Правове регулювання атестації працівників за законо-
давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кохан Валерія Павлівна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
М-во внутр. справ України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-3520 А] УДК 349.22:331.108.43 

9491. Кравченко В. О. Правове регулювання звільнення за одноразове пору-
шення трудових обов'язків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кравченко Валерія Олегівна ; 
Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7829 А] УДК 349.22:331.108.62 

9492. Кучма О. Л. Страховий стаж як категорія трудового права і права соціаль-
ного забезпечення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кучма Ольга Леонідівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — 
[2011-5741 А] УДК 349.22+349.3](477) 

9493. Лазор І. В. Юридичні і соціальні аспекти дисципліни праці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 
соц. забезп." / Лазор Ігор Валерійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-5744 А] УДК 349.22:331.108.6 

9494. Машков К. Є. Правове регулювання заохочень за трудові досягнення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. пра-
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во; право соц. забезп." / Машков Костянтин Євгенович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5818 А] УДК 349.2:331.108.5 

9495. Мельник А. С. Суб'єкти правовідносин нагляду та контролю за дотри-
манням трудового законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Мельник Ана-
толій Степанович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4508 А] УДК 349.22(477) 

9496. Мельник К. В. Гармонізація норм національного трудового законодавства 
та міжнародних норм у сфері захисту трудових прав працівників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 
забезп." / Мельник Катерина Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3716 А] УДК 349.2 

9497. Петрачкович С. С. Правовідносини соціального партнерства в системі 
трудового права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Петрачкович Сергій Сергійович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7843 А] УДК 349.22(477) 

9498. Петров В. Г. Зміст трудових правовідносин під час відсторонення пра-
цівника від роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Петров Володимир Георгійович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4513 А] УДК 349.22 

9499. Протопопова Я. С. Правове регулювання відповідальності власника або 
уповноваженого ним органу за нанесення моральної шкоди : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. за-
безп." / Протопопова Яна Сергіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3972 А] УДК 349.2 

9500. Руденко В. Г. Правове регулювання оплати праці державних службовців в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Руденко В'ячеслав Георгійович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-7853 А] УДК 349.22:35-051](477) 

9501. Твердовський І. М. Заборона дискримінації у сфері праці : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 
забезп." / Твердовський Ігор Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-7858 А] УДК 349.2 

9502. Теличко О. А. Адаптація трудового законодавства України в сфері охо-
рони праці до європейських стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Теличко Оксана 
Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7859 А] УДК 349.22(477) 

9503. Трубіцин Д. В. Відсторонення працівника від роботи: теорія та практи-
ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
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право; право соц. забезп." / Трубіцин Дмитро Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-4214 А] УДК 349.22(477) 

9504. Форманюк В. В. Правові засоби забезпечення трудової дисципліни : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 
право соц. забезп." / Форманюк Вікторія Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 
— Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7705 А] 

 УДК 349.2:331.108.6 
9505. Чавикіна Т. І. Правове регулювання часу відпочинку працівників міліції 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Чавикіна Таісія Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Лу-
ганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6449 А] 

 УДК 349.2:331.32:351.74(477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 
9506. Сальман І. Ю. Правове регулювання аграрних та земельних відносин в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Зе-
мел. право; аграр. право; природоресурс. право; екол. право" / Сальман Ізяслав Юрійо-
вич ; Класич. приват. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 35 с. 
— Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2011-4050 А] УДК 349.4(477) 

На ступінь кандидата 
9507. Духневич І. В. Розвиток аграрного законодавства України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 
право; природоресурс. право; екол. право" / Духневич Ірина Вікторівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 160 пр. — [2011-6582 А] УДК 349.42(477) 

9508. Кіщак Ю. І. Розгляд звернень громадян у сфері АПК : (адм.-прав. аспект) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право та процес ; фін. право ; інформ. право" / Кіщак Юрій Іванович ; Акад. праці і 
соц. відносин, Федер. профспілок України, [Міжнар. ун-т бізнесу і права]. — К., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7244 А]
 УДК 349.42 

9509. Литвинець В. М. Право територіальної громади села на землю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 
право; природоресурс. право; екол. право" / Литвинець Вячеслав Михайлович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3630 А] УДК 349.41(477-22) 

9510. Макаренко О. Ю. Правовий режим земель, наданих для використання 
надр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Зе-
мел. право; аграр. право; природоресурс. право; екол. право" / Макаренко Олександр 
Юрійович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. 
— Донецьк, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3661 А]
 УДК 349.4 

9511. Мозальова М. В. Правові засади моніторингу ґрунтів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 
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природоресурс. право; екол. право" / Мозальова Марина Володимирівна ; Нац. ун-т 
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5830 А] УДК 349.415 

9512. Ониськів О. М. Правовий режим земель смуг відведення залізниць в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Зе-
мел. право; аграр. право; природоресурс. право; екол. право" / Ониськів Олеся Ми-
хайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5502 А] УДК 349.41(477) 

9513. Панченко В. В. Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові 
акти сільськогосподарських підприємств як форма аграрного права : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 
природоресурс. право; екол. право" / Панченко Вікторія Валеріївна ; Нац. ун-т 
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3864 А] УДК 349.42 

9514. Піфко О. О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи: порівняльний 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Зе-
мел. право; аграр. право; природоресурс. право; екол. право" / Піфко Олександр Олек-
сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3911 А] УДК 349.418(4) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища.  
Екологічне право 

На ступінь кандидата 
9515. Власюк С. М. Правове забезпечення запобігання шкідливої дії вод : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 Земел. право; 
аграр. право; природоресурс. право; екол. право" / Власюк Святослав Миколайович ; 
Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7542 А] УДК 349.6(477) 

9516. Настечко О. Д. Правовий механізм прийняття державноуправлінських 
рішень в екологічній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Настечко Оксана Дмитрівна ; 
Класич. приват. ун-т, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріж-
жя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7642 А] 

 УДК 349.6:351.078.3 
9517. Петрів О. О. Правові засади участі церкви у формуванні еколого-пра-

вової культури у перехідний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук / Петрів Олекса Олексійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи]. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5046 А] УДК 349.6:27](477) 

9518. Третяк Т. О. Реалізація права на екологічну безпеку в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 
право; природоресурс. право; екол. право" / Третяк Тарас Олексійович ; НАН Украї-
ни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4212 А] УДК 349.6(477) 

9519. Улютіна О. А. Адміністративно-правові засади охорони навколишнього 
природного середовища та природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
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право" / Улютіна Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4227 А]
 УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 
9520. Рачинський А. П. Стратегічне управління персоналом органів державної 

влади: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Рачинський Ана-
толій Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 36 с. 
— Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2011-4663 А] УДК 35.08(477) 

На ступінь кандидата 
9521. Буренко Т. О. Формування системи надання адміністративних послуг 

органами державної влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Буренко Тамара 
Олексіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6519 А] УДК 35.07:35.08](477) 

9522. Дьоміна О. О. Вилучення речей і документів в адміністративно-де-
ліктному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Дьоміна Ольга 
Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-7566 А] УДК 35.077.91 

9523. Капінос М. С. Трансформація механізмів державного управління на ре-
гіональному рівні в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Капінос Микола Семе-
нович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7584 А] УДК 35.07:332.1](477) 

9524. Коваленко В. В. Правове забезпечення мінімізації системних ризиків на 
фінансовому ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Коваленко 
Віталій Валентинович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби 
України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-7591 А] УДК 35.073:336.7](477) 

9525. Кушнір С. М. Правові засоби громадського контролю в механізмі право-
вого регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Куш-
нір Сергій Миколайович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4942 А] УДК 35.072.6:34 

9526. Мирна Н. В. Механізми державної регіональної політики в Україні : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Меха-
нізми держ. упр." / Мирна Надія Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-7632 А] УДК 35.078:332.1(477) 

9527. Назар Н. О. Удосконалення організаційно-правового механізму держав-
ного управління демографічними процесами в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / На-
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зар Наталія Омелянівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-7758 А] УДК 35.077.6:314.113 

9528. Невядовський В. О. Адміністративно-правові засади державного конт-
ролю у галузі зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Невядовський 
Владислав Олегович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
МВС України]. — Херсон, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-6273 А] УДК 35.072.6:654.1](477) 

9529. Нечитайленко В. А. Контроль на державному кордоні України як засіб 
забезпечення екологічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Не-
читайленко Віталій Анатолійович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6276 А] УДК 35.072.6:502](477) 

9530. Серенок А. О. Механізми взаємодії органів влади з громадянами в сис-
темі електронного уряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Серенок Артем Олексійович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4079 А] 

 УДК 35.077:004.738.5 
9531. Сидора В. С. Організаційно-правовий механізм комунікативної діяльності 

органів влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сидора Вадим Сергійович ; Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7070 А] УДК 35.081.73 

9532. Сидоренко Н. С. Формування професійної культури державних служ-
бовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Сидоренко Наталія Сергіївна ; Дніпропетров. регіон. 
ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2011-4802 А] 

 УДК 35.083.1 
9533. Соболь М. П. Управління ризиками в системі прийняття та реалізації 

державно-управлінських рішень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Соболь Маргарита 
Петрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-7689 А] УДК 35.077.6 

9534. Хашиєва Л. В. Комунікативна парадигма в суспільному управлінні роз-
витком європейських метрополій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Хашиєва Любов 
Васамбеківна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-6436 А] УДК 35.072.3:316.286 

9535. Чудик Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного 
права в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Чудик Наталія Олегівна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6468 А] УДК 35.071.3:342.4(477) 
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9536. Шевчук Б. М. Еволюція теорії державного управління українських пра-
ворадикальних організацій міжвоєнного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Шев-
чук Богдан Михайлович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-7495 А] УДК 35.075.5:061.1 

9537. Штирьов О. М. Механізми формування етичної інфраструктури держав-
ного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Штирьов Олександр Миколайович ; Чорно-
мор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7503 А] УДК 35.07:174 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
9538. Алькема В. Г. Генеза і розвиток системи економічної безпеки суб'єктів 

логістичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Алькема Віктор Григо-
рович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2011. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (86 назв). — 100 пр. — [2011-6489 А] УДК 351.863:658.7 

9539. Баштанник В. В. Реформування державного управління в контексті єв-
ропейських інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Баштанник Віталій 
Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — 100 пр. — [2011-5994 А] 

 УДК 351.88:327.7 
9540. Газарян С. В. Професіоналізація служби в органах місцевого самовряду-

вання: зміст, форми та методи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Газарян Світлана Вікторівна ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — [2011-6531 А] УДК 352.088.6 

9541. Головач А. В. Адміністративно-правовий статус керівника в органах 
державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Голо-
вач Андрій Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 37 с. — 
Бібліогр.: с. 31—34 (30 назв). — 100 пр. — [2011-4469 А] УДК 351.713(477) 

9542. Горник В. Г. Розвиток державної політики забезпечення конкурентоспро-
можності національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 
з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Горник Володимир Гнатович ; 
Акад. муніцип. упр., [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—37 (43 назви). — 100 пр. — [2011-4704 А] УДК 351.82 

9543. Древаль Ю. Д. Організація та діяльність парламентів: державно-управ-
лінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Древаль Юрій Дмитрович ; Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 36 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 26—31 (53 назви). — 100 пр. — [2011-6094 А] УДК 351.078:328.1 

9544. Дрешпак В. М. Функціонування семіотичних утворень у державному 
управлінні: теоретико-методологічні основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Дрешпак 
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Валерій Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. 
ін-т держ. упр., [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр.]. — Х., 2011. — 36 с. — Біблі-
огр.: с. 28—33 (45 назв). — 100 пр. — [2011-4905 А] УДК 351:316.7 

9545. Іжа М. М. Система регіонального управління: світовий досвід і Україна : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Іжа Микола Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (50 назв). — 100 пр. — [2011-5408 А]
 УДК 353(100+477) 

9546. Колесніков Б. П. Державні механізми управління ризиками розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Колесніков Борис Пет-
рович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 
(44 назви). — 100 пр. — [2011-4732 А] УДК 351.078.3:316.774](477) 

9547. Кринична І. П. Державне управління процесами радіаційно безпечної 
життєдіяльності населення: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. 
упр." / Кринична Ірина Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 
— К., 2011. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (55 назв). — 100 пр. — [2011-7611 А]
 УДК 351.77(477) 

9548. Левченко Н. М. Формування інноваційних механізмів державного регу-
лювання розвитку АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Левченко Наталія Михайлівна ; Чор-
номор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Миколаїв, 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 
(44 назви). — 100 пр. — [2011-4751 А] УДК 351.82:338.432](477) 

9549. Любчук О. К. Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку 
механізму державного управління неперервною освітою в Україні та її регіонах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Любчук Ольга Костянтинівна ; Донец. держ. ун-т упр. — До-
нецьк, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37. — 100 пр. — [2011-7301 А]
 УДК 351.851 

9550. Малиш Н. А. Макроекономічний механізм формування та реалізації 
державної екологічної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Малиш Наталія Андріїв-
на ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 28—33 (64 назви). — 100 пр. — [2011-7307 А] УДК 351.777.6 

9551. Мусієнко І. І. Державне управління освітньою системою в контексті га-
рантування національної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мусієнко Іван Іва-
нович ; Акад. муніцип. упр., [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 2011. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2011-7637 А] 

 УДК 351.851(477) 
9552. Олійник Н. І. Державне регулювання ринку житла в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Олійник Наталія Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — 
[2011-3809 А] УДК 351.82:332.8](477) 
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9553. Половцев О. В. Теоретико-методологічне обґрунтування прийняття рі-
шень в державному управлінні: оцінка якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Половцев Олег 
Валентинович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (35 назв). — 100 пр. — [2011-4791 А] УДК 351.078 

9554. Приходько І. П. Механізми державного управління розвитком вищої аг-
рарної освіти України в умовах її інтеграції в світовий освітній простір : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Приходько Ігор Павлович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 
[Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
Миколаїв, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). — 100 пр. — 
[2011-7387 А] УДК 351.851:631(477) 

9555. Рудкевич І. В. Державне регулювання системи соціального захисту на-
селення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рудкевич Інна Володимирівна ; Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Миколаїв, 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (43 назви). — 100 пр. — [2011-5841 А] УДК 351.84:364](477) 

9556. Сичова В. В. Взаємодія інституту політичної опозиції та державного 
управління: теоретико-методологічне обґрунтування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сичова 
Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. 
ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 
100 пр. — [2011-7425 А] УДК 351.072:328.123 

9557. Талавиря М. П. Організаційно-економічний механізм державної підт-
римки розвитку сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Талавиря Микола 
Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 150 пр. — [2011-4811 А] 

 УДК 351.82:711.3 
9558. Шевченко Н. О. Розвиток регіональної інвестиційної політики держави 

в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевченко Наталія Олександрів-
на ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Миколаїв, 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (49 назв). — 100 пр. — [2011-6480 А]
 УДК 351.823.1 

На ступінь кандидата 
9559. Акімов О. В. Удосконалення механізмів державного регулювання розвит-

ку транспортної системи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Акімов Олександр Во-
лодимирович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — 
Миколаїв, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6483 А]
 УДК 351.815(477) 

9560. Безпрозванна В. М. Механізми державного регулювання прав медичних 
працівників в Україні: стан і перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Безпроз-
ванна Валентина Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6503 А]
 УДК 351.77:616-051](477) 
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9561. Безугла Л. С. Державне регулювання розвитку малого та середнього пі-
дприємництва в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Безугла Люд-
мила Сергіївна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4685 А] УДК 351.82:334.72/.73](477) 

9562. Бернацький П. Й. Забезпечення економічної безпеки України за раху-
нок зниження рівня корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бернацький Петро Йосипо-
вич ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7141 А] УДК 351.863(477) 

9563. Бібленко С. Б. Удосконалення механізмів функціонування державного 
технічного нагляду на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бібленко Сергій 
Борисович ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6001 А] 

 УДК 352:631.37 
9564. Боднарчук В. Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Боднарчук Володимир Дмитрович ; Акад. муніцип. упр. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4690 А] 

 УДК 351.82:330.341.1 
9565. Босак В. В. Профілювання місії державної цільової соціальної програми 

цивільного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Босак Віктор Васильович ; М-во надзв. 
ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4445 А] 

 УДК 351.84:614.84 
9566. Бродовський В. В. Інформаційне забезпечення діяльності дільнично-

го інспектора міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бродовський Ва-
силь Володимирович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-5335 А] УДК 351.745-057.36(477) 

9567. Бурик З. М. Програмно-цільовий метод державного управління регіо-
нальним розвитком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бурик Зоряна Михайлівна ; Львів. регіон. 
ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2011-5286 А] 

 УДК 351:332.142(477.83) 
9568. Бутник О. О. Розвиток державної інвестиційної політики на регіональ-

ному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бутник Олена Олександрівна ; Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили, [Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України]. — 
Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4863 А]
 УДК 351.82:330.322](477) 

9569. Война Г. Г. Державне регулювання розвитку ринку послуг вищої освіти 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
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спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Война Галина Георгіївна ; Акад. муніцип. 
упр. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7543 А]
 УДК 351.851(477) 

9570. Гладка Т. І. Державне управління інноваційним розвитком освіти в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Гладка Таміла Іванівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4879 А] 

 УДК 351.851 
9571. Гончарова В. Г. Державна політика підтримки розвитку малого підприєм-

ництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гончарова Валентина Георгіївна ; Чорно-
мор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5632 А] 

 УДК 351.82:334.722](477) 
9572. Горбик В. М. Регуляторна діяльність органів місцевого самоврядування 

у сфері використання та охорони природних ресурсів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / 
Горбик Володимир Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6064 А]
 УДК 352.07 

9573. Грищенко І. І. Удосконалення державного управління станом навколиш-
нього середовища в екокризовому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Грищенко Інна Іва-
нівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5643 А] УДК 351.777 

9574. Грищенко І. М. Організація діяльності районних рад в Україні: адапта-
ція європейського досвіду належного врядування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Грищенко 
Ірина Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 130 пр. — [2011-4892 А] 

 УДК 352.075.01(477) 
9575. Діденко В. С. Удосконалення механізмів державного управління якістю 

послуг централізованого питного водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Діденко 
Володимир Сергійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-7203 А] УДК 351.778.3 

9576. Домбровська С. М. Теоретичні засади державного регулювання в сфері 
вищої освіти в умовах соціальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Домбров-
ська Світлана Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2011-7563 А] УДК 351.851:378.014 

9577. Дуб Н. Є. Механізми державного управління реформуванням медсест-
ринства в системі охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дуб Наталія Єв-
стахіївна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-5082 А] УДК 351.77:616-083 
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9578. Дудка Ю. П. Економічна безпека України у вимірах глобалізаційних 
процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дудка Юрій Петрович ; НАН України, Держ. 
установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4627 А]
 УДК 351.863(477):339.9 

9579. Єгоренко І. В. Державне регулювання діяльності організацій пара-
банківської системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Єгоренко Ігор Віталійович ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-4909 А] УДК 351.82:[336.73+336.76](477) 

9580. Замикула В. В. Удосконалення механізмів державного управління ста-
лим розвитком сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Замикула Володимир 
Васильович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5673 А] 

 УДК 351.82:338.43 
9581. Застрожнікова І. В. Підвищення ефективності державного регулювання 

сільського господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Застрожнікова Ірина Володи-
мирівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-5192 А] УДК 351.823.1:631.15(477) 

9582. Іванникова В. В. Адміністративний примус у кредитно-фінансовій діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Іванникова Вікторія Вікторівна ; Запоріз. 
нац. ун-т, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ 
України]. — Запоріжжя, 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-4925 А] УДК 351.713 

9583. Іншин І. Л. Управління взаємодією держави та бізнесу в системі еко-
номічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іншин Іван Леонідович ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 
— 100 пр. — [2011-6967 А] УДК 351.863 

9584. Кабацій М. В. Організаційне забезпечення підготовки та прийняття 
управлінських рішень в адміністративній діяльності податкової служби України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Кабацій Микола Васильович ; Акад. 
праці і соц. відносин Федер. профспілок України, [Нац. ун-т Держ. податк. служби 
України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5412 А]
 УДК 351.713:336.225.2 

9585. Камнєва А. В. Державне регулювання ринку обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності власників транспортних засобів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Камнєва Анастасія Володимирівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., 
[Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7582 А] УДК 351.81:368.212.032.5 

9586. Кирій С. Л. Аудит адміністративної діяльності в системі державного 
контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
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спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кирій Сергій Леонідович ; Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4724 А] УДК 351.9.078.3 

9587. Клочко К. І. Механізми державного управління розвитком санітарно-
епідеміологічної служби: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Клочко Костян-
тин Ігорович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4725 А] УДК 351.77 

9588. Ковальов В. Г. Механізми державного управління забезпеченням транс-
портної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ковальов Віктор Георгійович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові Украї-
ни]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-5295 А] УДК 351.815 

9589. Ковальський М. Р. Удосконалення механізму державного управління 
земельними ресурсами в України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ковальський Максим 
Романович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5433 А] УДК 351.82:332.33](477) 

9590. Козловська О. С. Державне регулювання розвитку інформаційного 
ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Козловська Ольга Семенівна ; Акад. 
муніцип. упр. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-4730 А] УДК 351.078.3:316.774](477) 

9591. Коновалова І. В. Механізм державного управління регіональними соціаль-
ними програмами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коновалова Ірина Василівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6203 А]
 УДК 351.82(477) 

9592. Копил Б. К. Організація місцевого самоврядування в країнах Європейсь-
кого Союзу та Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Копил Богдан Костянтинович ; Кла-
сич. приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України]. — Запоріжжя, 2011. — [20] с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-7605 А] УДК 352((4-6ЄС)+477) 

9593. Косинський Р. В. Фінансовий контроль у системі державного управлін-
ня господарськими процесами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Косинський Роман Валерійо-
вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6213 А] УДК 351.073.526 

9594. Кохалик Х. М. Досвід становлення і розвитку комунального самовряду-
вання в Німеччині та можливість його адаптації в містах України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самовряду-
вання" / Кохалик Христина Миронівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-5297 А] УДК 352.075.31(430) 
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9595. Кошева Г. О. Державні механізми управління енергозбереженням : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Меха-
нізми держ. упр." / Кошева Ганна Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — До-
нецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-5444 А] УДК 351.824.11 

9596. Кривцова О. М. Державне управління транскордонним співробітницт-
вом в умовах формування єврорегіональних територій в Україні: теоретичні питан-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Тео-
рія та історія держ. упр." / Кривцова Олена Миколаївна ; Ін-т законодавства Верхов-
ної Ради України, [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президен-
тові України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-3542 А] УДК 351.82:339.9](477) 

9597. Кушнір І. М. Контролінговий механізм державного регулювання еконо-
міки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Кушнір Ірина Миколаївна ; Донец. держ. ун-т упр. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-7619 А]
 УДК 351.9(477) 

9598. Кьоппль О. І. Удосконалення механізмів державного регулювання про-
цесами забезпечення енергетичної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кьоппль 
Ольга Іванівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4748 А] УДК 351.82:620.9 

9599. Лавринець А. Є. Адміністративно-правове регулювання прикордон-
ного контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Лавринець Андрій 
Євгенович ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 
Запоріжжя, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6679 А]
 УДК 351.746.1 

9600. Личук О. М. Вплив державного управління на розвиток національної 
податкової системи в контексті європейських вимог : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Ли-
чук Олександр Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6690 А] 

 УДК 351.82:336.22](477) 
9601. Ліховіцький Я. О. Адміністративно-правові засади координації правоохо-

ронної діяльності органами прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Ліховіцький Ярослав Олександрович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, МВС України]. — Херсон, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-6136 А] УДК 351.74:347.963 

9602. Луценко С. М. Механізми інформаційного забезпечення публічної влади 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Луценко Світлана Миколаївна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-7625 А] УДК 351:316.776.32](477) 

9603. Ляховченко Л. А. Державне регулювання фінансування закладів охоро-
ни здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ляховченко Людмила Анатоліївна ; 
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Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2011-7303 А] УДК 351.77+336.531.2](477) 

9604. Малімон В. І. Культурна політика держави як чинник реформування су-
спільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Малімон Віталій Іванович ; Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 
Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3671 А]
 УДК 351.85 

9605. Марецький Р. А. Державне регулювання суднобудівного комплексу в 
умовах реструктуризації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Марецький Роман 
Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6704 А] 

 УДК 351.82:629.5](477) 
9606. Марценюк О. О. Розвиток соціально-психологічної компетентності пра-

цівників Державної митної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Марценюк Олена Олександ-
рівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-4760 А] УДК 351.713.085:336.24](477) 

9607. Матяж С. В. Розвиток державного регулювання меценатської діяль-
ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Матяж Світлана Володимирівна ; Чорно-
мор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2011-6706 А] УДК 351.85(477) 

9608. Мельник О. О. Запобігання адміністративним правопорушенням у сфері 
господарської діяльності державною службою боротьби з економічною злочинністю : 
(адм.-прав. регулювання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мельник Олег 
Олександрович ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7318 А] УДК 351.824.1 

9609. Мірко Н. В. Державне регулювання розвитку внутрішнього ринку про-
дукції легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мірко Наталія Вікторівна ; М-во 
регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Акад. муніцип. упр., [Рада по 
вивч. продуктив. сил України НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3726 А] УДК 351.824.5:339.13 

9610. Мустафаєва У. С. Удосконалення форм і методів професіоналізації служби в 
органах місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Мустафаєва Уріє Сейтумерівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7638 А] УДК 352.08 

9611. Муцко В. Ф. Адміністративно-правове регулювання безпеки дорож-
нього руху в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Муцко Володимир 
Федорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Одес. держ. ун-т 
внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-3759 А] УДК 351.811.12(477) 
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9612. Наконечна Н. В. Фінансовий контролінг в системі зміцнення економіч-
ної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Наконечна Наталія Володимирівна ; М-во 
внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2011-7782 А] УДК 351.863 

9613. Нєдов І. М. Місцевий омбудсман як суб'єкт адміністративного права : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Нєдов Іван Миколайович ; Запоріз. нац. 
ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів Ук-
раїни]. — Запоріжжя, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4963 А]
 УДК 352.072.21:342.7 

9614. Нєма О. С. Удосконалення механізму управління об'єктами нерухомості 
державної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Нєма Олександра Степанівна ; Львів. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7339 А] 

 УДК 351.82:347.214.2 
9615. Острович С. Е. Правове регулювання матеріально-фінансової основи міс-

цевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ост-
рович Сергій Ернестович ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, 
[Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-3847 А] УДК 351.72 

9616. Патєрікіна Л. В. Модернізація системи економічної безпеки комерцій-
ного банку з використанням скорингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Патєрікіна 
Лілія Володимирівна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-6739 А] 

 УДК 351.862.6:336.713 
9617. Пекна Г. Б. Національна економічна безпека за умов міжнародної регіо-

нальної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Пекна Галина Борисівна ; Вищ. навч. закл. 
"Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-3876 А] УДК 351.863(477) 

9618. Пивоваров К. В. Удосконалення державної політики в сфері житлового 
будівництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пивоваров Костянтин Володимиро-
вич ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр. М-ва буд-ва та 
житл.-комун. госп-ва України]. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3890 А] УДК 354:69](477) 

9619. Плаксенко М. Л. Придністровська проблема та її вплив на реалізацію 
інтересів України у Чорноморському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Плаксенко Ма-
рія Леонідівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2011-6749 А] УДК 351.746.1(477) 

9620. Погорєлий С. С. Довіра громадян до органів публічної влади як суспіль-
но-політичний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Погорєлий Сергій Степанович ; Нац. 
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акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., [Харків. 
регіон. ін-т держ. упр.]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-3923 А] УДК 351.078.3 

9621. Порвін М. Ю. Механізми удосконалення державної інвестиційної полі-
тики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Порвін Микола Юрійович ; Акад. муніцип. 
упр. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5219 А]
 УДК 351.82:330.322](477) 

9622. Приходько С. В. Система забезпечення економічної безпеки у про-
мисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Приходько Світлана Володимирів-
на ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого 
розв. НАН України". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6762 А] УДК 351.863:338.45](477) 

9623. Проніна О. В. Державна політика охорони навколишнього середовища 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Проніна Оксана Володимирівна ; Чорно-
мор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4794 А] УДК 351.82:502.1](477) 

9624. Просолов М. О. Правове регулювання перевірок, що здійснюються ор-
ганами фінансового контролю в сфері підприємницької діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Просолов Микола Олександрович ; Держ. НДІ М-ва внутр. 
справ України, [Донец. юрид. ін-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-6763 А] УДК 351.72 

9625. Саєнко В. Б. Організаційне забезпечення механізму державного гаранту-
вання захисту прав вкладників — фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Саєнко Вік-
тор Борисович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4045 А] УДК 351.82:336.71 

9626. Світлична Ю. О. Державне регулювання зовнішньоторговельної діяль-
ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Світлична Юлія Олександрівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7681 А] 

 УДК 351.824:339.5](477) 
9627. Сердюк О. М. Історичні особливості формування житла Києва другої 

половини ХІХ — початку ХХ ст. та сучасні засади його охорони : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / 
Сердюк Олена Михайлівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та 
культури, Центр пам'яткознав. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2011-4078 А] УДК 351.853(477-25) 

9628. Сидоренко Г. Б. Розвиток мотиваційних механізмів державного управ-
ління освітою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сидоренко Ганна Борисівна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2011-4083 А] УДК 351.851 
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9629. Сімак С. В. Розвиток системи державного управління інвестиційно-
будівельним комплексом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сімак Сергій Васильович ; 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр. М-ва буд-ва та житл.-
комун. госп-ва України]. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-4090 А] УДК 351.824.1:69 

9630. Скрипник О. А. Трансформація державного управління у сфері охорони 
здоров'я в Україні: структурно-функціональний підхід : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
Скрипник Олександр Анатолійович ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4104 А] УДК 351.77(477) 

9631. Соболь Л. В. Моніторинг якості життя населення як засіб підвищення 
ефективності управління територіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Соболь Любов Василів-
на ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. 
упр. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-7435 А] УДК 352:364-14 

9632. Сорока Р. Ю. Застосування механізмів державного управління у форму-
ванні промислової політики в процесі європейської інтеграції України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Сорока Ростислав Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-4589 А]
 УДК 351.824.1:339.92](477) 

9633. Стасюк О. М. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в галузі 
транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Стасюк Ольга Миколаївна ; Відк-
ритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Рада по вивч. продуктив. сил України 
НАН України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 120 пр. — [2011-4142 А] УДК 351.81(477) 

9634. Сторчеус О. М. Державне регулювання розвитку територіальних промис-
лових комплексів з урахуванням економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Стор-
чеус Олег Миколайович ; Акад. муніцип. упр., [Рада по вивч. продуктив. сил України 
НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-6388 А] УДК 351.824.1 

9635. Сухорукова А. Л. Структурно-функціональна оптимізація системи міс-
цевих державних адміністрацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сухорукова Анна 
Леонідівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4810 А] УДК 352.075/.077(477) 

9636. Тарасенко Т. М. Модернізація державного управління соціальним роз-
витком студентської молоді в Україні у сфері вищої освіти : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. 
упр." / Тарасенко Тетяна Миколаївна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6817 А] 

 УДК 351.851:378.035](477) 
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9637. Ткаченко В. С. Зовнішньоекономічна стратегія держави як засіб забез-
печення конкурентоспроможності національної економіки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Ткаченко Володимир Сергійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-7457 А] УДК 351.82:339.9](477) 

9638. Филипенко Є. П. Охорона прав і свобод дітей органами внутрішніх 
справ: адміністративно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Фи-
липенко Євгеній Павлович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ, МВС України]. — Херсон, 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-5155 А] УДК 351.74:343.224 

9639. Філіпенко Т. В. Адміністративно-правове регулювання аудиторської 
діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Філіпенко Тетяна 
Володимирівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4825 А] УДК 351.82(477) 

9640. Хаварівська Г. С. Теоретичні засади формування правової культури в 
системі місцевих органів виконавчої влади України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Ха-
варівська Галина Степанівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4268 А] УДК 352.075:340.114](477) 

9641. Хаварівський У. Б. Інституціалізація державно-церковних відносин в 
Україні: історико-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Хаварівський 
Устим Богданович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президен-
тові України. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 
— [2011-5560 А] УДК 351.072:2-7](477)(091) 

9642. Хмельков А. В. Механізми формування системи державного фінансово-
го контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Хмельков Андрій Володимирович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7913 А]
 УДК 351.822(477) 

9643. Чередник Ю. М. Модернізація державної мовної політики в Україні: тео-
ретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Чередник Юлія Миколаїв-
на ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
120 пр. — [2011-4313 А] УДК 351.078.3:81'272](477) 

9644. Черенкова М. А. Механізм взаємодії регіональних органів влади і на-
вчальних закладів в системі безперервної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Черенкова 
Марина Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5908 А]
 УДК 353:37.018.4 

9645. Черниш І. А. Адміністративно-правове регулювання внутрішньої торгівлі 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
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право і процес; фін. право; інформ. право" / Черниш Інна Анатоліївна ; Відкритий 
міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, Кабінет Міністрів України]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-7712 А] УДК 351.824.5(477) 

9646. Черчатий О. І. Оптимізація діяльності публічної адміністрації України 
на регіональному рівні в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Черчатий 
Олександр Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — Примірник деф.: с. 1—2, 19—20 
надруковано двічі. — 100 пр. — [2011-6842 А] УДК 352(477) 

9647. Чикаренко О. О. Управління розвитком державної податкової служби 
України: програмно-цільовий підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Чикаренко Олексій Олександро-
вич ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2011-4333 А] УДК 351.713:336.22](477) 

9648. Чорна О. Ю. Забезпечення узгодженості управління економічною безпе-
кою інтегрованих структур промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Чорна 
Ольга Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-7107 А] 

 УДК 351.863:334.78 
9649. Чуприна Ю. Ю. Державна політика реформування системи судової вла-

ди в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Чуприна Юлія Юріївна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., [Харків. 
регіон. ін-т держ. упр.]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-7491 А] УДК 351.87:347.9(477) 

9650. Шапочка Т. І. Адміністративно-правові засади контролю та нагляду за 
законністю у сфері дозвільної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Шапочка Тетяна Іванівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Одес. держ. ун-т 
внутр. справ]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-6473 А] УДК 351.758.1 

9651. Шатило О. А. Механізми забезпечення національних інтересів в інвес-
тиційній сфері геоекономічних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шатило Олексій 
Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2011-4357 А] УДК 351.82:339.97 

9652. Шевцов В. Г. Державне управління розвитком медичної допомоги в 
умовах реформування системи охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевцов 
Василь Григорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. 
ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-6477 А] УДК 351.773(477) 

9653. Шевченко В. М. Державне управління діяльністю вищих навчальних 
закладів: інноваційний розвиток організаційного, фінансового та інформаційного 
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механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевченко Валентина Миколаївна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Дніпропетров. ун-т економіки та права 
ім. Альфреда Нобеля]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-4368 А] УДК 351.851 

9654. Шикова О. М. Моделювання як інструмент забезпечення економічної 
безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Шикова Олена Миколаївна ; Вищ. навч. 
закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-6853 А] УДК 351.82(477) 

9655. Шклярська І. Ю. Розвиток державного регулювання пенсійного страху-
вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шклярська Ірина Юріївна ; Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили, [Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України]. 
— Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — 
[2011-5938 А] УДК 351.84:364.35](477) 

9656. Шутий М. В. Громадська безпека: регулювання та організація діяльності 
щодо її охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Шутий Михайло 
Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. справ]. — 
К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7507 А] 

 УДК 351.75 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь доктора 
9657. Калагін Ю. А. Соціально-професійний потенціал військовослужбовця: 

становлення та розвиток в умовах переходу на контрактний принцип комплектуван-
ня збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Калагін Юрій Аркадійович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба, М-во обо-
рони України]. — Х., 2011. — 27 с. — Бібліогр.: с. 18—24. — 100 пр. — [2011-5691 А]
 УДК 355:316.35](477) 

9658. Шеломенцев-Терський С. В. Військова інфраструктура Волинського 
князівства у ХІ—ХІV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Шеломенцев-Терський Святослав Володимиро-
вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33 та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4378 А] УДК 355.45(477.82)"10/13" 

На ступінь кандидата 
9659. Кирієнко О. Ю. Військова цензура в Україні (липень 1914 р. — лютий 

1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-
торія України" / Кирієнко Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т історії України. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4635 А] 

 УДК 355.405.7(477)"1914/1917" 
9660. Кутовий Р. В. Патріотичне виховання курсантів вищих навчальних за-

кладів системи МВС України в навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-
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ня" / Кутовий Роман Валерійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Лу-
ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5459 А] УДК 355.232 

9661. Омельчук Б. А. Оборонні споруди Львівщини як пам'ятки військової іс-
торії (друга половина ХІV — ХVІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Омельчук Богдан Андрійович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3816 А] УДК 355.7:725.182](477.83)"13/16" 

9662. Сапіга О. П. Медична та санітарна служба в Українській Галицькій Ар-
мії (1918—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Сапіга Олена Павлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Центр дослідж. укр.-пол. відносин Ін-ту українознав. ім. І. Крип'якевича 
НАН України]. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — 
[2011-4056 А] УДК 356.33(477.83/.86)"1918/1920" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 
9663. Александрова М. М. Розвиток системи страхування сільськогосподар-

ських культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Александрова Марія Михайлівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (34 назви). — 100 пр. — [2011-4405 А]
 УДК 368.5 

9664. Бойко А. О. Перестрахування як механізм забезпечення фінансової стій-
кості страхової компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бойко Антон Олександрович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 21 с., 
включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4438 А]
 УДК 368.029 

9665. Гаврюшенко Г. В. Удосконалення системи професійної реабілітації 
інвалідів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Гаврюшен-
ко Ганна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2011-6923 А] УДК 364.4-056.24(477) 

9666. Зеленко Н. М. Формування фінансового механізму соціального страху-
вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Зеленко Наталія Михайлівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-4916 А] УДК 364.3-624:336.13](477) 

9667. Клапків Л. М. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Клапків Любов Михайлівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7245 А] УДК 368.03 

9668. Комадовська В. С. Управління страховими і перестрахувальними опе-
раціями при страхуванні життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Комадовська Валентина Сергіївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7754 А] 

 УДК 368.91.021 
9669. Корват О. В. Формування системи забезпечення пруденційного нагляду 

за діяльністю зі страхування життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Корват Олена Валеріївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т, [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-6206 А] 

 УДК 368.911.1:351.82 
9670. Кошель А. О. Страхування ризиків при використанні земель сільськогос-

подарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середови-
ща" / Кошель Антон Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. 
— [2011-6659 А] УДК 368.5.013 

9671. Кульков Ю. А. Організаційно-економічний механізм розвитку системи 
пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кульков Юрій Ана-
толійович ; Класич. приват. ун-т, [Придніпров. держ. акад. буд-ва і архіт.]. — Запо-
ріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-3570 А] УДК 364.35(477) 

9672. Лондар Л. П. Недержавне пенсійне забезпечення: особливості ста-
новлення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лондар Лідія Панасівна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-3645 А] УДК 364.35-624(477) 

9673. Устинов С. О. Зміст правовідносин у сфері соціального забезпечення в 
умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Устинов Сергій Олександ-
рович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6415 А] УДК 364-3 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 
9674. Благодаренко Л. Ю. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної 

компоненти державного стандарту базової середньої освіти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Благодаренко Людмила Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. 
— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 100 пр. — [2011-4433 А] 

 УДК 373.016:53 
9675. Василюк А. В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (XX — 

XXI ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Василюк Алла Володимирівна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Терно-
піль, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (56 назв). — 100 пр. — [2011-5346 А] 

 УДК 37.014.3(438)"19/20" 
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9676. Петрочко Ж. В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення 
прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Петрочко Жанна 
Василівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. — 44 с. — Бібліогр.: 
с. 34—41 (74 назви). — 100 пр. — [2011-3886 А] УДК 37.013.42 

9677. Тадеєва М. І. Сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти в 
країнах-членах ради Європи : (порівнял. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Тадеєва 
Марія Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівнен. держ. гуманіт. 
ун-т]. — Луганськ, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (42 назви). — 100 пр. — 
[2011-5547 А] УДК 373.014.5.016:81'243](4) 

9678. Чашечникова О. С. Теоретико-методичні основи формування і розвитку 
творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання математики : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-
дика навчання" / Чашечникова Ольга Серафимівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Черкаси, 2011. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (71 назва). — 100 пр. — [2011-7484 А] 

 УДК 373.015.31:51 

На ступінь кандидата 
9679. Агапов Ю. Ю. Становлення і розвиток приватної освіти на Волині (дру-

га половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Агапов Юрій 
Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5962 А] 

 УДК 37.018.5(477.82)"18/19" 
9680. Афанасьєва В. В. Соціально-педагогічна профілактика девіантної пове-

дінки підлітків у діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Афанасьєва Вікторія 
Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5979 А] 

 УДК 373.013.42 
9681. Бадья Л. А. Підготовка вчителів початкового навчання на земських ко-

роткотермінових педагогічних курсах в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Бадья Лариса Анатоліївна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. 
пед. наук України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5984 А] УДК 37.018.46(477)"18/19" 

9682. Баран М. П. Модернізація вищої освіти України: механізми інституцій-
ного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Баран Марія Петрівна ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-5241 А] УДК 37.014.5(477) 

9683. Барилко Є. О. Виховання патріотизму в учнів середніх шкіл США : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 
методика виховання" / Барилко Євген Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-5991 А] УДК 373.015.31:172.15](73) 
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9684. Булавенко С. Д. Формування економічної культури учнів основної та 
старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Булавенко Світлана Дмитрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 130 пр. — [2011-4692 А]
 УДК 373.015.31:33 

9685. Васильченко Р. В. Формування світоглядної культури у добу глобаліза-
ції : (філософ.-освіт. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Васильченко Руслан Володимирович ; Хар-
ків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-6523 А] УДК 37.013.73 

9686. Геркерова О. М. Ідеї сімейного виховання на засадах єврейської етнопе-
дагогіки (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Герке-
рова Олександра Михайлівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" 
(Ялта). — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-4465 А] УДК 37.018.1.043.2(=411.16)"18/19" 

9687. Городиська В. В. Естетичне виховання учнівської молоді в системі осві-
ти на західноукраїнських землях (др. пол. XIX — поч. XX ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Городиська Віолета Василівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2011. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2011-5366 А] 

 УДК 373.015.31:7](477.8)"18/19" 
9688. Гоштанар І. В. Педагогічна система Й. Ф. Гербарта в контексті розвитку 

освітнього простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гоштанар Ірина Вікторівна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. — 
Кіровоград, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5176 А]
 УДК 37.013(430)(091) 

9689. Грищенко Ю. В. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні (кі-
нець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Грищенко Юлія Валеріїв-
на ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2011. — 
24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4893 А] 

 УДК 37:784](477)"18/19" 
9690. Даюк Ж. Ю. Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випуск-

ників Кременецького ліцею в Україні (ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Даюк Жанна Юріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4898 А] 

 УДК 373.013.43(477.82-21)"18/19" 
9691. Дворніченко Л. Л. Професійна орієнтація у суспільстві ризику: тенден-

ції самореалізації особистості у світі праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Дворніченко Лариса Леоні-
дівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6559 А] УДК 37.013.73 
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9692. Доннік М. С. Соціалізація молоді, позбавленої батьківського піклування, 
в умовах соціального гуртожитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Доннік Марія Сергіївна ; Держ. закл. "Лу-
ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5656 А] УДК 37.013.42 

9693. Елліс І. О. Образ учителя в суспільно-культурному житті пізньорадянсь-
кого суспільства 70—80-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Елліс 
Ірина Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6099 А] 

 УДК 37.011.3-051(477)"19" 
9694. Єсьман І. В. Педагогічна освіта батьків у 50—70-х роках ХХ століття в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Єсьман Ірина Володимирівна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Кіровоград, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6589 А] 

 УДК 37.018.1(477)"19" 
9695. Кізин І. В. Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Едварда 

Жарського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Кізин Ірина Василівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 130 пр. — [2011-5422 А] УДК 37(477)(092) 

9696. Коровіна Р. В. Виховання загальнолюдських цінностей у літературній 
спадщині і громадсько-просвітницькій діяльності В. Г. Короленка : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Коровіна Рената Володимирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-
ленка. — Полтава, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-6651 А] УДК 37.013(091)(092) 

9697. Коростіль Л. А. Формування в учнів основної школи вмінь до самоосві-
ти в навчанні хімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Коростіль Лідія Анатоліївна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-7607 А] УДК 373.041-057.874:54 

9698. Кузьменко А. В. Освіта національних меншин України в 1920—1930-ті 
роки: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Кузьменко Аліна 
Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7281 А] 

 УДК 37:323.15](477)"1920/1930" 
9699. Курчій О. В. Проблеми педагогічної просвіти батьків у вітчизняній педа-

гогічній періодичній пресі (50—80-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Курчій Оксана Володимирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 
[Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Полтава, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-4747 А] УДК 37.014.68:070](477)"195/198" 

9700. Лаврова Л. В. Здоровий спосіб життя як предмет філософсько-освіт-
нього аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Лаврова Лариса Василівна ; Держ. закл. "Півден-
ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. 
пед. освіти]. — Одеса, 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-3589 А] УДК 37.013.73:613 

9701. Лисенко Ю. О. Соціально-педагогічні чинники впливу сучасної естрад-
ної музики на молодіжну субкультуру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Лисенко Юлія Олегівна ; Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. держ. акад. культури]. — Луганськ, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5752 А]
 УДК 37.013.42:78:316.723-053.6 

9702. Лук'яненко В. В. Психологічні особливості становлення здатності до 
самоефективності в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лук'яненко Валентина Во-
лодимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7624 А] УДК 37.015.3+159.922.8 

9703. Малиношевський Р. В. Соціально-педагогічні засади формування ціліс-
ного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педа-
гогіка" / Малиношевський Руслан Васильович ; Ін-т пробл. виховання НАПН Украї-
ни. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3668 А]
 УДК 37.013.42 

9704. Маркова О. В. Виховання здорового способу життя учнів старшого під-
літкового віку з ослабленим здоров'ям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Маркова Олена Віталіїв-
на ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Воло-
димира Винниченка]. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7311 А] УДК 37.015.31:613.96 

9705. Марчук О. О. Педагогічна спрямованість діяльності духовно-просвіт-
ницьких центрів Волинської губернії у ХІХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Марчук Оксана Олександрівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", 
[Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-6156 А] УДК 37.013(477.82)"18" 

9706. Маслій Г. М. Становлення та розвиток жіночої освіти на західноукраїн-
ських землях (кінець ХVІІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Маслій Галина Миронівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-5815 А] УДК 37.013-055.2](477.8)"17/18" 

9707. Моцовкіна О. В. Розвиток конфесійних навчальних закладів Криму в 
ХІХ — першій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Моцовкіна Олена 
Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 
[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5142 А] УДК 37.018.56(477.75)"18/19" 

9708. Мхитарян О. Д. Формування літературних знань і вмінь в учнів з низь-
ким рівнем навчальних досягнень в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мхитарян 
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Ольга Дмитрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Су-
хомлинського]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-4960 А] УДК 373.016:821.161.2.09 

9709. Навольська Г. І. Педагогічна діяльність ордену єзуїтів в Україні (ХVІІ — 
перша половина ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Навольська Галина Іванівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3782 А] 

 УДК 37.013:27-789.5](477)"16/17" 
9710. Ніколаєску І. О. Розвиток професійного іміджу соціального педагога в 

післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ніколаєску Інна Олександрівна ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3831 А] УДК 37.013.42:17.022.1 

9711. Олійник В. В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній 
школі України (друга половина ХІХ ст. — 20-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Олійник Валентина Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. 
— 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-4653 А] УДК 373.011.3(477)"18/19" 

9712. Остапйовська І. І. Формування активної громадянської позиції підлітків 
у виховній діяльності Пласту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Остапйовська Ірина Ігорів-
на ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-7361 А] УДК 373.015.311 

9713. Осьмук Н. Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українсь-
ких освітніх діячів 20-х — початку 30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Осьмук Наталія Григорівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6291 А] 

 УДК 37.013(477)(092)"1920/1930" 
9714. Перегончук Н. В. "Професійне вигорання" як фактор розвитку особис-

тості педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Перегончук Наталія Василівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3878 А] УДК 37.013.77:159.922.6 

9715. Першко Г. О. Підготовка соціальних педагогів до інтеграції дітей з особ-
ливостями психофізичного розвитку у середовище загальноосвітнього навчального 
закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 
педагогіка" / Першко Галина Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т пробл. 
виховання Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7369 А] УДК 373.012.42 

9716. Петренко Л. М. Педагогічні ідеї в просвітницько-виховній діяльності та 
літературній творчості І. П. Котляревського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Петренко 
Леся Миколаївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3881 А] 

 УДК 37.017.4:821.161.2 
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9717. Петрус М. В. Проблеми сімейного виховання в педагогічній теорії і 
практиці Закарпаття (друга половина ХІХ — 30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Петрус Маріанна Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3887 А] УДК 37.018.1(477.87)"18/19" 

9718. Плахотнюк О. Л. Концепції виховання в системі шкільної освіти США : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 
методика виховання" / Плахотнюк Олена Леонідівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-3917 А] УДК 37.011(73) 

9719. Романчук А. І. Розвиток трудового профільного навчання в загальноос-
вітніх школах України (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня технологій" / Романчук Алла Іллівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7059 А] 

 УДК 373.048:331.548](477)"19/20" 
9720. Скрипник Н. І. Виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшо-

го дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Скрипник Неля Іванівна ; Уман. 
держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4103 А] 

 УДК 372.3.015.31:316.647.5 
9721. Фащук О. В. Гендерні особливості фізичного виховання підлітків : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Фащук Олек-
сандра Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. держ. 
ун-т фіз. культури]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2011-4239 А] УДК 373.015.31:796]:316.346.2 

9722. Фісун О. В. Формування фасилітуючої позиції вчителя в системі науко-
во-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Фісун Ольга Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7471 А]
 УДК 373.02 

9723. Хархан Г. Д. Підготовка дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу до 
сімейного життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Хархан Галина Дмитрівна ; Держ. закл. "Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-4273 А] УДК 37.013.42.018.32-058.862 

9724. Хомишак О. Б. Теорія та практика підготовки батька до виховання ди-
тини в сім'ї (друга половина ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Хомишак Оксана Богданівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрого-
бич (Львів. обл.), 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. 
— [2011-5896 А] УДК 37.018.1-055.52"19/20" 

9725. Чернякова А. В. Організаційно-педагогічні засади запобігання та подо-
лання насильства в загальноосвітніх школах США : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Чернякова Аліна Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6460 А] 

 УДК 373.013.42:343.226](73) 
9726. Черток Л. П. Діалог культур у післядипломній гуманітарній освіті Швей-

царії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Черток Лілія Петрівна ; Республік. вищ. навч. закл. 
"Крим. гуманіт. ун-т" (Ялта), [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — 
Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-4329 А] УДК 37.013(494) 

9727. Шоліна Т. В. Педагогічні ідеї та освітньо-громадська діяльність Степана 
Смаль-Стоцького (1859—1938 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шоліна Тетяна 
Валентинівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. — Тернопіль, 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). 
— 100 пр. — [2011-5942 А] УДК 37(477)(092) 

9728. Ялліна В. Л. Проблема розумового виховання старшокласників у вітчиз-
няній педагогічній науці першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Ялліна Вікторія Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4542 А] 

 УДК 37.015.31(477)"19" 
9729. Ясточкіна І. А. Психологічні чинники виникнення та корекція особистіс-

ної тривожності у ранньому юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ясточкіна Ірина Ана-
толіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5960 А] 

 УДК 37.015.3:159.922.73 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 
9730. Грицяк Л. Д. Підготовка керівника загальноосвітнього навчального за-

кладу у системі післядипломної освіти до впровадження стратегічного менеджмен-
ту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Грицяк Леся Данилівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. 
наук України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-7194 А] УДК 373.091.113:005 

9731. Іванова С. В. Розвиток професійної компетентності вчителів біології у 
закладах післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Іванова Світлана Володи-
мирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-7578 А] УДК 37.091.12:005.963.2-051]:57 

9732. Корень О. М. Програмні засоби реалізації освітніх платформ на базі 
Semantic Web : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Корень Олек-



   

 
202

сандр Миколайович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2011. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4937 А] 

 УДК 37.091.33:004.738.5 
9733. Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу 

вчителем в організації індивідуального навчання учнів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / 
Литвинова Світлана Григорівна ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. 
акад. пед. наук України. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-5259 А] УДК 37.091.31-059.1:004 

9734. Матвєєва Г. Д. Організаційно-педагогічні засади діяльності спеціалізо-
ваної школи художньо-естетичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Матвєєва 
Ганна Дмитрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН України. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5479 А]
 УДК 373.091.214.18:75.01 

9735. Пасічник О. С. Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних 
мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (80-ті рр. ХХ ст. — початок 
ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Пасічник Олександр Сергійович ; Житомир. держ. 
ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — Житомир, 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4973 А] 

 УДК 373.091.64:81'243](477)"1980/2000" 
9736. Подзігун А. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності ліцеїв у 

сільській місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Подзігун Андрій Михайло-
вич ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Держ. вищ. навч. закл. 
"Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6313 А] УДК 373.091.21(477-22) 

9737. Процай Л. П. Педагогічні ідеї і просвітницька діяльність В. А. Євтушев-
ського (1836—1888 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Процай Людмила Петрівна ; 
Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7054 А] УДК 37.091.4(477)(092) 

9738. Пуліна А. А. Система організаційно-методичного забезпечення педагогіч-
ного проектування в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Пуліна Анжеліка Анатоліївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", 
[Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти"]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 120 пр. — [2011-6326 А] 

 УДК 373.091.12:005.8 
9739. Тарасюк С. В. Організаційно-методичні умови удосконалення професій-

ної діяльності педагога позашкільного навчального закладу художньо-естетичного 
профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Тарасюк Світлана Василівна ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7451 А] 

 УДК 37.091.12:005.963:7.011 
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9740. Шевчук О. А. Формування системи валеологічних знань учнів основної 
школи у процесі навчання основ здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шевчук Олена 
Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 100 пр. — [2011-7497 А]
 УДК 373.091.33:613 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 
9741. Горбунова Н. В. Теорія та методика розвитку словника дітей старшого 

дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Горбунова Наталія Володимирівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Республік. вищ. 
навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—36 (62 назви). — 100 пр. — [2011-5126 А] УДК 373.2:811.161.2'373 

9742. Степанова Т. М. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії 
розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика (кі-
нець ХІХ — ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки"; 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / 
Степанова Тетяна Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2011. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—41 (63 назви). — 100 пр. — 
[2011-5153 А] УДК 373.2.011.33 

На ступінь кандидата 
9743. Бутенко О. Г. Виховання шанобливого ставлення до матері у старших 

дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Бутенко Ольга Григорівна ; Держ. закл. "Пів-
денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 
— [2011-5597 А] УДК 373.2.015.311 

9744. Лещенко Н. А. Проблема формування цінностей в теорії і практиці до-
шкільного виховання (середина ХІХ — 20-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Лещенко Наталія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5137 А] 

 УДК 373.2.015.31:17.022.1 
9745. Просенюк А. І. Виховання інтересу до змісту художнього твору в дітей 

старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Просенюк Анжела Іванівна ; Держ. закл. "Пів-
денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2011-3971 А] УДК 373.2.015.31 

9746. Чернявська М. В. Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах 
освіти України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Черняв-
ська Марія Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4325 А] 

 УДК 373.2.015.31:7](477)"19" 



   

 
204

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 
9747. Лобова О. В. Дидактико-методична система формування основ музичної 

культури молодших школярів у процесі загальної музичної освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. на-
вчання" / Лобова Ольга Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 
педагогіки НАПН України]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 
(75 назв). — 100 пр. — [2011-5758 А] УДК 373.3.018.54:78 

На ступінь кандидата 
9748. Алієва С. Р. Формування крос-культурних цінностей у дітей молодшого 

шкільного віку в школах АР Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Алієва Сусанна Русте-
мівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5967 А] УДК 373.3.015.31:316.7 

9749. Будій Н. Д. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі 
над текстом на уроках української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Будій Надія Дмит-
рівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-6026 А] УДК 373.3.015.31:811.161.2 

9750. Гармаш О. В. Дидактичні умови формування просторових уявлень в уч-
нів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Гармаш Олена Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-6535 А] УДК 373.3.015.31 

9751. Гаснюк В. В. Методичне забезпечення взаємодії українських і угорських 
мистецьких традицій у музично-естетичному вихованні молодших школярів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-
дика муз. навчання" / Гаснюк Вероніка Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5621 А]
 УДК 373.3.016:78 

9752. Долецька С. В. Патріотичне виховання молодших школярів у проце-
сі краєзнавчої роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Долецька Світлана Валентинівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гума-
ніт. ун-т"]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-6089 А] УДК 373.3.015.31:17.022.1 

9753. Задорожній А. В. Формування ціннісно-смислової картини світу молод-
шого школяра в процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Задорожній Андрій Володимирович ; Кри-
воріз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4489 А] УДК 373.3.015.31 

9754. Клочко Н. Л. Вступ до школи як загальнопедагогічна проблема в історії 
розвитку початкового навчання в Україні (ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Клочко Наталія Леонідівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 
Вінниця, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5704 А]
 УДК 373.3.012(477) 
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9755. Крикун І. Є. Проблема формування працелюбства в учнів початкових 
класів у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ — початок ХХ століт-
тя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Крикун Ірина Євгенівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3543 А] УДК 373.3.091.3"18/19" 

9756. Кругленко І. О. Формування естетичних почуттів молодших школярів 
засобами дитячої літератури у процесі гурткової роботи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Кругленко Ірина Олексіївна ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 
Вінниця, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-5731 А] УДК 373.3.015.31:82-93 

9757. Лебідь І. Ю. Управління початковою освітою в Україні (1917—1930 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та 
методика упр. освітою" / Лебідь Інна Юхимівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка", [Ін-т педагогіки НАПН України]. — Луганськ, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3608 А] 

 УДК 373.3.07(477)"1917/1930" 
9758. Лісновська Л. Б. Психологічні особливості становлення самооцінки 

шестирічного першокласника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лісновська Леся Борисівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3636 А] УДК 373.3.015.3 

9759. Мартинюк В. М. Розвиток методики навчання історії у початковій школі 
України в середині ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мартинюк 
Віталій Миколайович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 21 с. — Біблі-
огр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5814 А] УДК 373.3.016:94](477)"18/19" 

9760. Мішаровський Р. М. Методика диференційованого навчання рухових 
умінь молодших школярів у процесі занять футболом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мі-
шаровський Руслан Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. 
— 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5828 А] 

 УДК 373.3.016:796.011.3 
9761. Науменко С. О. Географічна складова у змісті вітчизняної початкової 

освіти (перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Науменко Світла-
на Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6270 А] 

 УДК 373.3.091.2:911](477)"19" 
9762. Прикотенко Т. А. Проблема формування позитивного ставлення до на-

вчання в учнів початкової школи в історії вітчизняної педагогічної думки (друга 
половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Прикотенко 
Тетяна Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7384 А] УДК 373.3.013 

9763. Самокиш І. І. Методика оцінювання навчальних досягнень дівчаток мо-
лодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Самокиш Іван Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. 
нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-4053 А] УДК 373.3.091.26:796-055.25 

9764. Середа І. О. Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного 
віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Середа Ірина Олександ-
рівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7422 А] 

 УДК 373.3.015.31:796 
9765. Шабінський М. Є. Громадянське виховання учнів початкової школи у 

Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Тео-
рія та методика виховання" / Шабінський Микола Євгенійович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-6469 А] УДК 373.3.091(44) 

9766. Шуба Л. В. Формування рухових умінь та навичок учнів початкової 
школи у процесі занять великим тенісом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шуба Людмила 
Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-7504 А] УДК 373.3.091.33:796.342 

9767. Яновицька Н. І. Методика навчання української морфології учнів почат-
кових класів шкіл з польською мовою викладання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Яновицька 
Наталія Іванівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4544 А] УДК 373.3.016:811.161.2'366 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 
9768. Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання соціальної 

зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 
методика виховання" / Канішевська Любов Вікторівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН 
України. — К., 2011. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (50 назв). — 100 пр. — 
[2011-7234 А] УДК 373.5.018.3.035 

На ступінь кандидата 
9769. Бабко Т. М. Формування готовності учнів основної школи до вибору гу-

манітарного профілю навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бабко Тетяна Миколаївна ; 
Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Комун. закл. "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. 
пед. освіти" Запоріз. облради]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-5573 А] УДК 373.5.015.31:7/9 

9770. Богдановська Л. П. Розвиток пізнавальної самостійності учнів на уроках 
всесвітньої історії засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-
вчання" / Богдановська Людмила Петрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-5284 А] УДК 373.5.016:94(100) 
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9771. Бондарева Г. І. Виховання соціальної усталеності особистості старшок-
ласника в навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бондарева Галина 
Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. держ. ун-т внутр. 
справ]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-6015 А] УДК 373.5.013 

9772. Брехунець А. І. Розвиток творчих здібностей учнів основної школи за-
собами графічних задач з креслення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Брехунець Анатолій Іва-
нович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [ДВНЗ "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2011. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5591 А] УДК 373.5.015.31:744 

9773. Гончаренко О. С. Формування у старшокласників позитивного ставлен-
ня до служби в Збройних Силах України в процесі позакласної роботи з фізичної 
культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Тео-
рія та методика виховання" / Гончаренко Олег Станіславович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5362 А] 

 УДК 373.5.015.31:161.223.1:355.1(477) 
9774. Гузь В. В. Дидактичні умови формування екологічної культури старшок-

ласників у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Гузь 
Володимир Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Мелітопол. держ. 
пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (27 назв). — 120 пр. — [2011-4621 А] УДК 373.5.015.31:502 

9775. Дженджеро О. Л. Розвиток комунікативних умінь старшокласників у 
процесі застосування інтерактивних технологій на уроках української мови : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-
дика навчання" / Дженджеро Оксана Леонідівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, 
[Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4901 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

9776. Добротвор О. В. Формування комунікативної компетентності старшок-
ласників засобами організаційно-діяльнісної гри : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Добротвор Олена Вік-
торівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4625 А] УДК 373.5.091.33 

9777. Загороднюк Т. М. Виховання почуття корисності для іншого як мораль-
ної цінності підлітка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Загороднюк Тетяна Миколаївна ; 
Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. 
— К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6601 А]
 УДК 373.5.015.31:17.022.1 

9778. Зіненко І. М. Методика навчання алгебри та початків аналізу учнів гу-
манітарного ліцею на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Зінен-
ко Ірина Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гума-
ніт. ун-т". — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 
120 пр. — [2011-5397 А] УДК 373.5.016:512 
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9779. Іваньо Ю. Ю. Підготовка учнів 8—9 класів до вибору професій типу 
"людина — художній образ" у взаємодії загальноосвітньої школи та коледжу мис-
тецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Тео-
рія та методика виховання" / Іваньо Юрій Юрійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-5404 А] УДК 373.5.015.311 

9780. Ковальчук В. Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників 
у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / 
Ковальчук Вікторія Наумівна ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. 
пед. наук України, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7593 А] УДК 373.5.016:004.056 

9781. Колесникова О. В. Організаційно-педагогічні основи діяльності соціальної 
психолого-педагогічної служби в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогі-
ки" / Колесникова Оксана Володимирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Королен-
ка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4733 А] УДК 373.5.015.3 

9782. Кратасюк Л. М. Інтерактивні методи в навчанні учнів 5—6 класів ство-
рювати тексти різних типів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кратасюк Людмила Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5299 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

9783. Кузь Ю. С. Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів 
загальноосвітньої школи у природному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Кузь Юрій Степанович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 
Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2011-6673 А]
 УДК 373.5.016:796.56 

9784. Кузьменко О. С. Методика навчання оптики в умовах профільного 
навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кузьменко Ольга Степанівна ; Кіро-
воград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 120 пр. — [2011-3560 А] 

 УДК 373.5.091.2:535 
9785. Кухарева О. С. Методична система модульного навчання початків ана-

лізу в старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кухарева Олена Сергіївна ; Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. 
ун-т"]. — Черкаси, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — 
[2011-6998 А] УДК 373.5.016:517 

9786. Лебедєва А. В. Формування у школярів естетичного ставлення до дійс-
ності у позаурочній музично-творчій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Лебедєва 
Алла Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Мелі-
топол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6125 А] УДК 373.5.015.31:78 
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9787. Лоштун О. Б. Формування пізнавальної активності старшокласників за-
собами імітаційно-дидактичної гри в процесі навчання історії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Лоштун 
Ольга Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7299 А]
 УДК 373.5.016:94 

9788. Магрламова К. Г. Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи 
як складової природоохоронної роботи в основній школі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Магрламова Камілла Газанфарівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Дніп-
ропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3656 А] 

 УДК 373.5.015.31:502.1 
9789. Матвісів Я. Я. Формування економічних понять в учнів основної школи 

на уроках трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / Матвісів Ярослав 
Ярославович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-7314 А] УДК 373.5.016:33 

9790. Михайличенко С. С. Методичні засади дослідницької діяльності стар-
шокласників з історії України в процесі взаємодії школи та музею : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Михайличенко Сергій Сергійович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3775 А] 

 УДК 373.5.091.322:94(477) 
9791. Моцак С. І. Методичні основи організації позаурочної роботи з історії 

в профільних класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Моцак Світлана Іванівна ; Ін-т педа-
гогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-3753 А] УДК 373.5.016:94 

9792. Мужичок В. О. Педагогічні засади організації фізкультурно-спортивної 
роботи в загальноосвітніх школах Західної України (1919—1939 рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Мужичок Вадим Олександрович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Чернігів, 2011. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3757 А] 

 УДК 373.5:796.011.3](477.8)"1919/1939" 
9793. Мунтян С. В. Методика розвитку діалогічного мовлення у процесі реалі-

зації соціокультурної змістової лінії в 6—7 класах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мунтян 
Світлана Віталіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 23 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5836 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

9794. Небеленчук І. О. Діалогові технології навчання зарубіжної літератури 
учнів 5—7 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Небеленчук Ірина Олександрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5043 А] УДК 373.5.016:82(1-87) 
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9795. Попович О. П. Виховання фізичних якостей старшокласників у навчаль-
но-тренувальних групах дитячо-юнацьких спортивних шкіл : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-
ня" / Попович Олексій Петрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Пол-
тав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5520 А] УДК 373.5.016:796.015 

9796. Пшеничний М. В. Проблеми трудового навчання старшокласників у віт-
чизняній педагогіці другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Пшеничний Максим Володимирович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка", [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-5792 А] УДК 373.5.091.33-027.22(477)"19" 

9797. Растьогін М. Ю. Формування уявлень фізичної картини світу в учнів 
основної школи у процесі навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Растьогін Михайло 
Юрійович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-7787 А] УДК 373.5.016:53 

9798. Ремньова А. Г. Виховання толерантності в учнів 5—7-х класів у процесі 
вивчення історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Ремньова Анжеліка Григорівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4796 А] УДК 373.5.016:94 

9799. Самойленко О. В. Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині (ХІХ — 
початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Самойленко Олена Володи-
мирівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи 
Гоголя]. — Чернігів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. 
прим. — 120 пр. — [2011-5845 А] УДК 373.5.018(477.51)"18/19" 

9800. Свиридова Г. Г. Розвиток ідеї взаємозв'язку морального та естетичного 
виховання учнівської молоді в історії педагогічної думки України (20—80-ті рр. ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Свиридова Галина Григорівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-7416 А] УДК 373.5.015.31:[17+111.852](477)"19" 

9801. Соловйова Н. М. Формування в учнів основної школи умінь здійснюва-
ти психологічну характеристику героїв-персонажів літературного твору : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Соловйова Наталія Михайлівна ; Нац. ін-т педагогіки НАПН України. — 
К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4124 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2 
9802. Стецько І. І. Виховання альтруїзму у старшокласників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Стецько Ірина Іванівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7442 А] УДК 373.5.015.31:17.035.1 

9803. Стіліану І. Х. Розвиток культури мовлення старшокласників у процесі 
вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Стіліану Іліада Христофі ; Кри-
воріз. держ. пед. ун-т, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — Кривий Ріг (Дніпропет-
ров. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-7443 А] УДК 373.5.015.31:81'27 

9804. Турчина Л. О. Педагогічні умови підготовки старшокласників до вибору 
професії в умовах профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Турчина Людмила 
Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Республік. вищ. навч. 
закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-4224 А] УДК 373.5.013:331.548 

9805. Федоренко С. В. Виховання естетичної культури у старшокласників се-
редніх спеціалізованих шкіл мистецтв Великої Британії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Федоренко Світлана Вікторівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4242 А] 

 УДК 373.5.017:7.01](410) 
9806. Федчиняк А. О. Методичні засади вивчення історії повсякденності в 

8—9 класах загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Федчиняк Артур Олек-
сандрович ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4823 А] 

 УДК 373.5.016:93 
9807. Чумак Л. В. Полікультурне виховання учнів середніх (5—8) класів в 

умовах родинно-шкільного освітнього простору : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Чумак 
Лариса Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, ["Херсон. 
обл. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5920 А] УДК 373.5.035 

9808. Шамич О. М. Формування громадської активності молодших підлітків у 
дитячих спортивних об'єднаннях за місцем проживання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Шамич Олександр Миколайович ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4352 А] 

 УДК 373.5.015.31:796.011.3 
9809. Штельмах О. В. Організаційно-педагогічні засади моніторингу навчаль-

них досягнень старшокласників з предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Штельмах 
Ольга Володимирівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7502 А] 

 УДК 373.5.015.31 
9810. Ясак Т. М. Методика навчання синтаксису із застосуванням інформацій-

но-комунікаційних технологій у 8—9 класах гімназій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ясак 
Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-4553 А] УДК 373.5.016:[811.161.2'367:004.4] 
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376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  
Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 
9811. Бессарабова О. В. Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності у слабо-

зорих дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Бессарабова Олена Вікторівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. 
нац. ун-т"]. — Одеса, 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-5577 А] УДК 376.091.33-056.262 

9812. Ільїна Н. В. Формування образного мовлення у дітей старшого дошкіль-
ного віку із загальним недорозвиненням мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Ільїна Наталія Воло-
димирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6167 А] УДК 376-056.264 

9813. Коваль Л. В. Підготовка дошкільників з дитячим церебральним паралі-
чем до опанування навичок письма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Коваль Людмила Вікторівна ; Ін-т 
спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6193 А] 

 УДК 376-056.26:811.161.2'35-028.31 
9814. Погрібна Л. В. Моральне виховання в сім'ї молодших школярів з нейро-

тичними ускладненнями розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Погрібна Лілія Василів-
на ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоград. ін-т регіон. упр. та еконо-
міки]. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-3925 А] УДК 376.018.1-056.34 

9815. Семенишена Т. О. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого 
дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Семенишена 
Тетяна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5226 А] 

 УДК 376-056.262-053.4 
9816. Січкарчук Н. Д. Формування емоційно-оцінної лексики у дітей старшо-

го дошкільного віку з моторною алалією засобами художньо-мовленнєвої діяльнос-
ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 
педагогіка" / Січкарчук Наталія Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4094 А]
 УДК 376-056.264:81'373 

9817. Сокирко О. С. Розвиток пізнавальної діяльності глухих дітей 5—6 років 
у процесі навчання плавання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Сокирко Олексій Сергійович ; Держ. 
закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. вищ. навч. закл. 
"Запоріз. нац. ун-т"]. — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-7436 А] УДК 376-056.263-053.4:797.2 

9818. Яшна О. П. Методика навчання адаптивній фізичній культурі дітей в 
умовах центрів соціальної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Яшна Ольга Петрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-7519 А] УДК 376-056.26:796 
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377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 
9819. Авраменко О. О. Підготовка кваліфікованих робітників ювелірного 

профілю на підприємствах і в професійно-технічних навчальних закладах України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Авраменко Ольга Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-7761 А] УДК 377:671.12](477) 

9820. Висоцька Л. Є. Формування професійної культури майбутніх фахівців 
кулінарного профілю у вищих професійних училищах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Висоцька Людмила Євгенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-7538 А] УДК 377:641.5 

9821. Кримчак Л. Ю. Соціально-педагогічні умови адаптації учнів-сиріт до 
навчання в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Кримчак Людмила 
Юріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Криворіз. нац. пед. 
ун-т]. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2011-6225 А] УДК 377.36.013.42 

9822. Криницька Л. Я. Організація професійної підготовки безробітних до пі-
дприємницької діяльності у сфері послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Криницька Лю-
бомира Ярославівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. 
— К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. 
— [2011-3547 А] УДК 377.3:331.101.264.4 

9823. Русанов Г. Г. Формування готовності педагогів професійно-технічних 
навчальних закладів до роботи в умовах децентралізації управління професійним на-
вчанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Русанов Геннадій Геннадійович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7060 А] 

 УДК 377.091.12-051 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 
9824. Артюшина М. В. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів 

економічних спеціальностей до інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Артюшина Марина Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана]. — К., 2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 36—41 (48 назв). — 300 пр. — [2011-4416 А] УДК 378.016:33 

9825. Брюханова Н. О. Теорія і методика проектування системи педагогічної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Брюханова Ната-
лія Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Укр. інж.-
пед. акад.]. — Луганськ, 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 
100 пр. — [2011-6024 А] УДК 378.147:62 
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9826. Власенко К. В. Теоретико-методичні засади навчання вищої математики 
майбутніх інженерів-машинобудівників з використанням інформаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Власенко Катерина Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Черкаси, 2011. — 40 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 32—37 (53 назв). — 100 пр. — [2011-5348 А] УДК 378.6:621]:004 

9827. Волик Л. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх педагогів 
до анімаційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Волик Лариса Віталіївна ; Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди]. — Луганськ, 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — 
[2011-6039 А] УДК 378.147:004.928 

9828. Волков В. Л. Теоретико-методичні засади розвитку фізичних здібностей 
студентів у системі фізичної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Волков Володимир Лео-
нідович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 36—39 (31 назва). — 100 пр. — [2011-6042 А] УДК 378.147:796 

9829. Гончар О. В. Розвиток ідеї педагогічної взаємодії учасників навчального 
процесу вищої школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ століт-
тя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Гончар Олена Валентинівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви). — 100 пр. 
— [2011-5631 А] УДК 378.091.4(477)"19" 

9830. Євдокімова О. О. Теорія і практика психологічного супроводу навчаль-
но-виховного процесу у вищому технічному навчальному закладі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Євдокімова Олена Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (27 назв). — 
100 пр. — [2011-4907 А] УДК 378.013.77.091.2 

9831. Заблоцька О. С. Теоретичні і методичні засади формування предметних 
компетенцій з хімії у майбутніх фахівців екологічних спеціальностей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-
вчання" / Заблоцька Ольга Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Жито-
мир. нац. агроекол. ун-т]. — К., 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(37 назв). — 100 пр. — [2011-4628 А] УДК 378.147:54 

9832. Калашнікова С. А. Теоретико-методологічні засади професійної підго-
товки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика 
упр. освітою" / Калашнікова Світлана Андріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т ме-
недж. освіти" Нац. акад. пед. наук України, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — К., 
2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — [2011-4632 А]
 УДК 378.035:316.46 

9833. Карташова Л. А. Система навчання інформаційних технологій студентів 
гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Карташова Любов Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педаго-
гіки Нац. акад. пед. наук України, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2011. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (65 назв). — 100 пр. — [2011-7823 А] УДК 378.147:004 
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9834. Колгатін О. Г. Теоретико-методичні засади проектування комп'ютерно 
орієнтованої системи педагогічної діагностики майбутніх учителів природничо-
математичних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Колгатін Олександр 
Геннадійович ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук Украї-
ни, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—35 (67 назв). — 100 пр. — [2011-5717 А] УДК 378.147:004 

9835. Краснов В. В. Розробка системи інформаційного відображення процесів 
передачі знань в післядипломній медичній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / 
Краснов Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 37—41 (57 назв). — 100 пр. — [2011-6663 А] УДК 378:614.252:004.353 

9836. Мельничук І. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних за-
кладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Мельничук Ірина Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Тернопіль, 2011. — 
42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (50 назв). — 100 пр. — [2011-4958 А] 

 УДК 378.147:364 
9837. Микитенко Н. О. Теорія і технології формування іншомовної професій-

ної компетентності у майбутніх фахівців природничих спеціальностей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" ; 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Микитенко Наталія Олександрівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 43 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 33—39 (55 назв). — 100 пр. — [2011-7837 А] УДК 378.147:81'243 

9838. Морозова Т. Ю. Теоретико-методологічні засади вищої інформаційно-
технологічної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Морозова Тетяна Юріївна ; 
Ін-т вищ. освіти, Нац. акад. пед. наук України, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (47 назв). — 100 пр. — 
[2011-5263 А] УДК 378.147:004.588 

9839. Мукан Н. В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл у 
системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Мукан Наталія Василівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН 
України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. — [2011-7333 А] УДК 378.046(410+71+73) 

9840. Онопрієнко В. П. Теоретико-методичні засади екологічної підготовки 
фахівців сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Онопрієнко Володимир 
Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 39— 41 (24 назви). — 100 пр. — [2011-3820 А] УДК 378.016:502/504 

9841. Пилипей Л. П. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фі-
зичної підготовки студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Пилипей Леонід Петрович ; Нац. ун-т фіз. вихо-
вання і спорту України. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 
(30 назв). — 100 пр. — [2011-3891 А] УДК 378.016:796.011.3 
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9842. Пляченко Т. М. Педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя му-
зики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Пляченко Тетяна Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти, Нац. акад. пед. наук 
України, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2011. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (41 назва). — 100 пр. — [2011-6309 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 
9843. Райковська Г. О. Теоретико-методичні засади графічної підготовки 

майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Райковська Ганна Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2011. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 100 пр. — [2011-4661 А] 

 УДК 378.147:744:004.9 
9844. Рідей Н. М. Теорія і практика ступеневої підготовки майбутніх екологів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Рідей Наталія Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України. — К., 2011. — 58 с. : іл. — Бібліогр.: с. 44—54 (107 назв). 
— 100 пр. — [2011-4008 А] УДК 378.011.3-051:502 

9845. Роганова М. В. Теорія і практика виховання духовної культури у студен-
тів вищих навчальних закладів засобами культурологічних дисциплін : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Роганова Марина Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (48 назв). — 100 пр. — 
[2011-6337 А] УДК 378.011.3-051:17.022.1 

9846. Сверлюк Я. В. Теоретико-методичні основи професійної підготовки ди-
ригента оркестрового колективу у вищих мистецьких навчальних закладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Сверлюк Ярослав Васильович ; Ін-т вищ. освіти, Нац. акад. пед. наук 
України, [Київ. нац. ун-т культури та мистецтв, М-во культури України]. — К., 2011. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 100 пр. — [2011-6355 А] 

 УДК 378.016:7.071.2 
9847. Семенець С. П. Теорія і практика розвивального навчання у системі ме-

тодичної підготовки майбутніх учителів математики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Семенець 
Сергій Петрович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 44 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 36—41 (57 назв). — 100 пр. — [2011-4068 А] УДК 378.147:51 

9848. Сичов С. О. Теоретико-методичні засади прилучення студентської мо-
лоді до цінностей фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Сичов Сергій Олександ-
рович ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 100 пр. — [2011-5054 А] УДК 378.015.31:796.011.3 

9849. Сорокіна Г. О. Теорія і практика формування професійної готовності 
майбутніх фахівців у галузі туризму до екологічного виховання учнів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Сорокіна Галина Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка". — Луганськ, 2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (57 назв). — 
100 пр. — [2011-6383 А] УДК 378.011.3-051:338.48 
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9850. Тімець О. В. Теорія і практика формування фахової компетентності май-
бутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Тімець Оксана Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 
[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Черкаси, 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 31—37 (56 назв). — 100 пр. — [2011-4198 А] УДК 378.011.3-051:91 

9851. Цина А. Ю. Теорія і методика особистісно орієнтованої професійної під-
готовки майбутнього вчителя технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Цина Андрій Юрійович ; 
Ін-т педагогіки НАПН України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 
2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 (73 назви). — 100 пр. — [2011-7099 А] 

 УДК 378.011.3-051 
9852. Ящук І. П. Теорія та практика виховання студентської молоді вищих пе-

дагогічних навчальних закладів України (1920—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Ящук Інна Петрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Хмель-
ниц. гуманіт.-пед. акад.]. — Луганськ, 2011. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (48 назв). 
— 100 пр. — [2011-4560 А] УДК 378.017(477)"1920/1991" 

На ступінь кандидата 
9853. Акініна Н. Л. Особливості модернізації системи науково-методичного 

забезпечення у вищих педагогічних навчальних закладах (1980—2002 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Акініна Наталія Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова, [Ін-т вищ. освіти НАПН України]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-5322 А] УДК 378.6.09:37](477)"1980/2002" 

9854. Акічева М. Ш. Формування компетентності професійного спілкування 
майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Акічева Марина Шаміліївна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. — К., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5963 А]
 УДК 378:339.138 

9855. Анісімова Л. С. Система педагогічних задач як засіб формування профе-
сійних умінь майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Анісімова 
Людмила Сергіївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта 
(АР Крим), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-5973 А] УДК 378.011.3-051 

9856. Антоненко О. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичного 
виховання до інноваційної навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Анто-
ненко Оксана Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Лу-
ганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5975 А]
 УДК 378.011.3-051:796 

9857. Афанасьєва Т. О. Психологічний супровід професійного розвитку май-
бутнього психолога у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Афанасьєва 
Тетяна Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-6886 А] УДК 378.015.3 
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9858. Бабак К. В. Психологічний супровід професійного розвитку студентів 
педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Бабак Костянтин Валерійович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4601 А] 

 УДК 378.013.77 
9859. Балдинюк О. Д. Підготовка майбутнього вчителя до формування кому-

нікативного досвіду молодших школярів засобами мистецтва : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Балдинюк Олена Дмитрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань 
(Черкас. обл.), 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-7133 А] УДК 378.011.3-051:78 

9860. Баріхашвілі І. І. Система самостійної роботи студентів-заочників філо-
логічних факультетів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Баріха-
швілі Ірина Іллівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Миколаїв. 
нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2011-4428 А] УДК 378.147:37 

9861. Бахмат Н. В. Формування готовності майбутнього вчителя початкових 
класів до педагогічного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бахмат Наталія Вале-
ріївна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2011-5282 А] УДК 378.011.3-051 

9862. Бачієва Л. О. Методика навчання основ наукових досліджень майбутніх 
фахівців з машин та апаратів хімічних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бачієва 
Лариса Олександрівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5993 А] УДК 378.147:66.02 

9863. Бершадська Н. С. Методика формування англомовної усної дискурсив-
ної компетенції у студентів мовних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бершадська 
Ніна Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 
Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-7142 А] УДК 378.016:811.111 

9864. Білозерська Г. О. Формування розвивального середовища професійної 
підготовки майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Білозерська 
Ганна Олегівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 
К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6506 А]
 УДК 378.011.3-051:78 

9865. Благосмислов О. С. Підготовка майбутніх учителів технологій до робо-
ти з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання технологій" / Благосмислов Олександр Сергійович ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, [Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олек-
сандра Довженка]. — К., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-7727 А] УДК 378.011.3-051:62 
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9866. Божко Н. В. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до органі-
зації розумової діяльності учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Божко Наталія Василівна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4857 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111 
9867. Бойко Я. В. Дидактичні умови наукової організації навчальної праці 

студентів у педагогічному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Бойко Яна Володимирівна ; 
Криворіз. держ. пед. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-7149 А] 

 УДК 378.02 
9868. Болотов О. О. Формування професійної готовності майбутніх фахівців з 

охоронної справи у процесі спеціальної фізичної підготовки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Болотов Олег Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. 
— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5245 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 
9869. Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх 

економістів засобами мережевих технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Болюбаш 
Надія Миколаївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6012 А] УДК 378.147:33:004.7 

9870. Бондар М. В. Педагогічні умови формування інтелектуальної культури 
студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Бондар Марина Валеріївна ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. 
— Вінниця, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-6013 А] УДК 378.015.31:33 

9871. Бондарчук А. Я. Виховання у студентської молоді культури сімейних 
взаємин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія 
та методика виховання" / Бондарчук Алла Ярославівна ; Ін-т пробл. виховання 
НАПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2011-5588 А] УДК 378.091.2:173.7 

9872. Бубнова М. Ю. Методична підготовка майбутніх учителів математики з 
використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бубнова Марина 
Юріївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2011-6025 А] 

 УДК 378.147:51:004 
9873. Бугайова Т. І. Формування культури економічного мислення майбутніх 

географів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бугайова Тетяна 
Іванівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (Ялта), [Приват. вищ. 
навч. закл. "Донец. ін-т соц. освіти"]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4447 А] УДК 378.147:911 
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9874. Бурчак Л. В. Формування дослідницької компетентності майбутнього 
вчителя хімії в системі вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бурчак Ліана Володи-
мирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Глухів. нац. пед. ун-т 
ім. Олександра Довженка]. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6028 А] УДК 378.147:54 

9875. Бутенко Т. О. Формування комунікативної компетентності майбутніх 
інженерів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Бутенко Тетяна Олександрівна ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського, [Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6030 А] 

 УДК 378.147:316.77 
9876. Бухнієва О. А. Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у вищо-

му навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бухнієва Олена Анатоліївна ; 
Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (Ялта), [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-4453 А] УДК 378.21 

9877. Варенко Т. К. Виховання педагогічної толерантності майбутніх учителів 
на основі аксіологічного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Варенко Тетяна Костянтинів-
на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7159 А] УДК 378.011.3-051:316.647.5 

9878. Вей Лімін. Формування вокальної культури майбутнього вчителя музики 
на основі традицій Китаю та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вей Лімін ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-6916 А] УДК 378.011.3-051:78](510+477) 

9879. Веліховська А. Б. Удосконалення системи професійної діяльності мето-
дистів інститутів післядипломної педагогічної освіти засобами мережних техноло-
гій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Веліховська Алла Борисівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т 
менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6036 А] УДК 378.046-021.68:004.9 

9880. Войнаровська Н. В. Підготовка бакалаврів з економіки у вищих на-
вчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Войнаровська Наталя Вікто-
рівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5611 А] УДК 378.22(73) 

9881. Воропай Н. А. Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх 
учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Воропай Наталія Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. — 
Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-5354 А] УДК 378.147:37]:004 

9882. Гавриленко О. М. Формування готовності майбутніх учителів інозем-
них мов до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 
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діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Гавриленко Ольга Миколаївна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-5174 А] 

 УДК 378.011.3-051:811'243 
9883. Глуханюк В. М. Підготовка майбутнього вчителя технологій до екологіч-

ного виховання учнів основної школи у процесі вивчення фахових дисциплін : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Глуханюк Віталій Миколайович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 120 пр. — [2011-6056 А] УДК 378.011.3-051 

9884. Глущенко Н. В. Корекція фізичного стану студентів 19-20 років засоба-
ми плавання в процесі кондиційного тренування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Глущенко Наталія Володимирівна ; Дніпропет-
ров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7735 А] 

 УДК 378.011.3:797.212 
9885. Гнатюк Н. Є. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців біотех-

нічного профілю до інформаційно-професійної діяльності у вищих навчальних за-
кладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Гнатюк Наталя Євгеніївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (17 назв). — 120 пр. — [2011-5627 А] УДК 378.016:602 

9886. Городиська О. М. Формування готовності майбутнього вчителя до педа-
гогічного самоаналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Городиська Оксана Миколаївна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5012 А] 

 УДК 378.011.3-051 
9887. Грибонос Є. Ю. Організація контролю навчальних досягнень майбутніх 

економістів у процесі вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закла-
дах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Тео-
рія навчання" / Грибонос Євгенія Юріївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Луган. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4474 А] УДК 378.091.26:33 

9888. Грінченко Т. Д. Формування мистецького досвіду майбутнього вчителя 
музики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Грінченко Тетяна 
Дмитрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5645 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 
9889. Гуменюк В. О. Формування у майбутніх учителів природничих дисцип-

лін умінь оцінювати навчальні досягнення учнів основної школи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Гуменюк Вікторія Олексіївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 
Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-6555 А] УДК 378.091.21 
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9890. Гуменюк Т. Б. Методика навчання конструювання і моделювання одягу 
в процесі фахової підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Гуменюк Тетяна Броніславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6938 А]
 УДК 378.147:687.016 

9891. Гура Т. В. Формування управлінської компетентності випускників елект-
ромашинобудівних спеціальностей технічних університетів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Гура Тетяна Віталіївна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. полі-
техн. ін-т"]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-5648 А] УДК 378.4:62].015.311:005 

9892. Данилишена Т. М. Підготовка магістрів педагогічної освіти в універси-
тетах США (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Данилишена Тетяна Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-5129 А] УДК 378.011.3-051(73)"19/20" 

9893. Деркач С. П. Професійна підготовка вчителів англійської мови в Польщі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Деркач Світлана Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-6568 А] УДК 378.011.3-051:811.111](438) 

9894. Дмитренко А. П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в 
Університеті св. Володимира у 1863—1884 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Дмитренко Анатолій Петро-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 130 пр. — [2011-4568 А] УДК 378.4:34](477-25)"1863/1884" 

9895. Доценко О. М. Розвиток координаційних здібностей студенток спеціаль-
ної медичної групи в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Доценко 
Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4904 А] 

 УДК 378.147:796.012.2 
9896. Дутчак У. В. Підготовка майбутнього вчителя музики до естетичного 

виховання підлітків засобами арт-терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дутчак Уляна 
Василівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-5294 А] УДК 378.011.3-51:78 

9897. Духаніна Н. М. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх техноло-
гій у підготовці магістрів комп'ютерних наук : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Духаніна 
Наталія Мар'янівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6957 А] 

 УДК 378.147:004 
9898. Єгорова В. В. Розвиток ключових компетентностей науково-педагогіч-

них працівників у системі методичної роботи вищого навчального закладу : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Єгорова Вероніка Вячеславівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т ме-
недж. освіти" Нац. акад. пед. наук України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5252 А]
 УДК 378.091.12:005.963 

9899. Ємельянова Д. В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітар-
них дисциплін до самостійної роботи в умовах кредитно-модульного навчання : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Ємельянова Дар'я Володимирівна ; Держ. закл. "Півден-
ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5131 А] УДК 378.011.3-051 

9900. Жукович-Дородних Н. М. Формування професійних умінь студентів 
економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Жукович-Дородних Наталія Михайлівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2011-6107 А] УДК 378.016:33 

9901. Жульова С. І. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчи-
телів основ здоров'я до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Жульова Світлана Іванівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5667 А] 

 УДК 378.011.3-051:613 
9902. Задкова О. В. Формування готовності майбутніх пілотів до вирішення 

проблемних ситуацій в професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Задкова 
Олена Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. льотна акад. України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2011-5671 А] УДК 378.016:629.7.07 

9903. Зарва О. М. Моральне виховання студентів вищих навчальних закладів 
США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Зарва Ольга Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4912 А] УДК 378.015.31:17.022.1](73) 

9904. Захарчишина Ю. М. Педагогічні умови підготовки офіцерів Збройних 
сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Захарчишина Юлія Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 
Житомир, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4913 А]
 УДК 378.013:355.23(477) 

9905. Зданюк Т. В. Реформування університетської освіти у Німеччині другої 
половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Зданюк Тетяна Вікторівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-5678 А] УДК 378(430)"19" 

9906. Зенченков І. П. Формування духовних цінностей майбутнього фахівця з 
основ здоров'я в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Зенченков 
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Ілля Петрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. закл. "Луган. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — Екз. деф.: невірно зброшуровано. — 100 пр. — [2011-5396 А] 

 УДК 378.015.31:17.022.1 
9907. Зимогляд Н. С. Формування та моделювання змісту навчання проекту-

вання швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Зимогляд 
Наталія Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6116 А] УДК 378.016:687.01 

9908. Зіноватна О. М. Професійна підготовка філологів магістерського рівня в 
університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зіноватна Олександра Миколаїв-
на ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5398 А] 

 УДК 378.147:81](73) 
9909. Зорочкіна Т. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до ро-

боти з обдарованими учнями початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зороч-
кіна Тетяна Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2011-7228 А] 

 УДК 378.011.3-051 
9910. Іванцова О. П. Застосування модульно-рейтингової системи у процесі 

фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Іванцова Оксана Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Жи-
томир, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2011-6163 А]
 УДК 378.147:33 

9911. Івашко Л. М. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології забез-
печення якості вищої економічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еконо-
міці" / Івашко Лариса Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана", [Одес. держ. екон. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2011-5687 А] УДК 378.147:33 

9912. Калита О. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх 
юристів засобами проектних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Калита Олена 
Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук Украї-
ни. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-7895 А] УДК 378.011.3-051:34 

9913. Карбованець О. І. Методика формування знань з мікробіології студентів 
медичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Карбованець Олена Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5415 А] УДК 378.147:579 

9914. Касаткін Д. О. Підготовка майбутніх економістів до застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Касаткін Денис Олександрович ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". 
— Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-6177 А] УДК 378.147:33:004.9 

9915. Касярум К. В. Формування комунікативної компетенції магістрантів пе-
дагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Касярум Катерина Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 
Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-6971 А] УДК 378.011.3-051:316.77 

9916. Кашпур Т. О. Педагогічні умови підготовки майбутнього інженера-пе-
дагога до виховної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Кашпур Тетяна Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-6179 А] УДК 378.011.3-057.175:62 

9917. Кинєва Л. С. Формування цінностей ненасилля у студентів в універси-
тетському освітньо-виховному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кинєва Людмила 
Семенівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Міжнар. гуманіт. ун-т]. 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-5420 А] УДК 378.147:177 

9918. Кисельова О. Б. Формування компетентності самоосвіти у майбутніх 
педагогів в умовах інформаційно-навчального середовища : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кисельова Олеся 
Борисівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-5421 А] УДК 378.011.3-051 

9919. Клименко Ю. А. Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах 
Євросоюзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Клименко Юлія Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т 
ім. Павла Тичини, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Умань (Черкас. 
обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6188 А] 

 УДК 378.047:37](4) 
9920. Клочкова Д. М. Формування правової компетентності у майбутніх учи-

телів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Клочкова Дари-
на Миколаївна ; Нац. акад. внутр. справ, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — К., 
2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5426 А] 

 УДК 378.011.3-051 
9921. Ковалинська І. В. Формування загальнокультурної компетенції майбут-

ніх фахівців технічного профілю в процесі вивчення дисциплін гуманітарного цик-
лу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Ковалинська Інна Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т, 
[Нац. авіац. ун-т]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-5428 А] УДК 378.147 

9922. Коваль О. Є. Формування професійно-моральних цінностей майбутніх 
магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-
педагогічної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Коваль Оксана Євгенівна ; Терно-
піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5430 А] УДК 378.147 

9923. Козак Є. П. Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Козак 
Євген Павлович ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6638 А] 

 УДК 378.015.31:796.011.3 
9924. Комашко Н. В. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів 

у процесі вивчення комп'ютерної графіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Комашко Ната-
лія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6981 А] 

 УДК 378.016:004.92 
9925. Комісаренко О. В. Формування математичної компетентності студентів 

інженерних спеціальностей агротехнологічних університетів в процесі самостійної 
роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Комісаренко Олена Валентинівна ; Херсон. держ. 
ун-т, [Таврійс. держ. аграр. акад.]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-5437 А] УДК 378.147:51 

9926. Коновальська Л. О. Формування методичної компетентності майбутніх 
учителів фізичної культури у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Коновальська Людмила Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-5135 А] УДК 378.011.3-051:796 

9927. Корницька Ю. А. Виховання соціальних цінностей у студентів вищих 
технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Корницька Юлія Анатоліїв-
на ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-6208 А] УДК 378.013.42:62 

9928. Король С. В. Професійна спрямованість гуманітарної підготовки фахів-
ців інженерного профілю в університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Король Світлана 
Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3502 А]
 УДК 378.016:62 

9929. Корольова Н. В. Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетент-
ності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Корольова Наталія Валеріївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6211 А] 

 УДК 378.147:621.3 
9930. Корольчук А. П. Адаптація студентів різної спортивної спеціалізації до 

навчального процесу у вищому навчальному закладі фізичного виховання і спорту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Корольчук 
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Анатолій Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника", [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Івано-Франківськ, 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-7269 А] 

 УДК 378.147:796 
9931. Костик Є. В. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів педа-

гогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Костик Євгенія Володимирівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6214 А] УДК 378.6.015.31:37 

9932. Костюченко К. Є. Педагогічні умови формування раціонально-кри-
тичного мислення у майбутніх учителів у процесі вивчення психолого-педагогічних 
дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Костюченко Костянтин Євгенійович ; Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4738 А] УДК 378.015.311 

9933. Котова О. В. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до 
профільного навчання у старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Котова Олена 
Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3517 А]
 УДК 378.011.3-051:796 

9934. Кочкурова О. В. Психологічні особливості становлення професійної 
ідентичності майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кочкурова Ольга Володимирів-
на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7275 А] УДК 378.011.3-051.013.77 

9935. Кошева Л. В. Формування корпоративної культури студентів вищих те-
хнічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-
ня" / Кошева Людмила Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — 
[2011-3526 А] УДК 378.091.33-027.22:796 

9936. Кошова О. П. Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх 
економістів у процесі вивчення дисциплін циклу природничо-наукової підготовки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Кошова Оксана Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. 
— Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-3529 А] УДК 378.147 

9937. Кравець Р. А. Педагогічні умови формування творчого мислення майбут-
нього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Кравець Руслан Андрійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Вінниц. нац. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5198 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

9938. Кудінов М. В. Формування у майбутніх інженерів-педагогів готовності 
до автоматизованого проектування інформаційних систем у процесі професійної під-
готовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
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рія та методика проф. освіти" / Кудінов Микола Валерійович ; Класич. приват. ун-т, 
[Бердян. держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-5734 А] УДК 378.147:004.415 

9939. Кузнецов В. О. Становлення та функціонування наукових мікробіологіч-
них шкіл у Новоросійському (Одеському) університеті (друга половина ХІХ — пер-
ша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Кузнецов Вячеслав Олександрович ; М-во 
інфраструктури України, Держ. екон.-техн. ун-т трансп. — К., 2011. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6232 А] 

 УДК 378.4:579](477.74)"18/19" 
9940. Кузнецова В. М. Організація науково-дослідницької діяльності студентів 

вищих професійних навчальних закладів в Україні (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Кузнецова Валентина Миколаївна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-6233 А] УДК 378.147:001.891](477)"18/19" 

9941. Кузьменко Г. М. Формування пізнавальної мотивації студентів вищих 
технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Кузьменко Григорій Михайлович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 
Полтава, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (31 назва). — 110 пр. — [2011-3559 А]
 УДК 378.147:53 

9942. Кузьома Т. Б. Реалізація принципу науковості в практиці вищої школи 
України в кінці ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кузьома Тетяна Борисівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-5453 А] УДК 378.147(477)"19" 

9943. Курбатова Ю. В. Розвиток професійного становлення майбутнього аг-
ронома в навчально-виховному процесі аграрного університету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Курбатова Юлія Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-3574 А] УДК 378.6.015.31:631 

9944. Кусій М. І. Підготовка майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби 
до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кусій Мирослава Ігорівна ; Він-
ниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіял., 
М-во надзв. ситуацій України]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-6238 А] УДК 378.147:614.842.83 

9945. Кухта І. В. Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх 
фахівців туристичної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кухта Іванна Василівна ; Терно-
піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ужгород. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2011. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3578 А] 

 УДК 378.147:[81'243:316.77 
9946. Кучерак І. В. Формування у майбутніх учителів навичок професійного 

спілкування з молодшими школярами на уроках музики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
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Кучерак Ірина Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3581 А] УДК 378.147:316.454.52 

9947. Кучеренко Є. В. Розвиток професійного самовизначення майбутніх пси-
хологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. 
та вік. психологія" / Кучеренко Єгор Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-6677 А] УДК 378.011.3-051:159 

9948. Лапига І. В. Формування знань з мікроеволюції у студентів вищих педа-
гогічних навчальних закладів із застосуванням комп'ютерних засобів навчання : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Лапига Ігор Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-5745 А] УДК 378.147:004.85 

9949. Леврінц М. І. Формування мотивації до професійної педагогічної діяль-
ності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Леврінц 
Маріанна Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ужгород. нац. 
ун-т]. — Тернопіль, 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — 
[2011-6127 А] УДК 378.011.3-051:82'243](439) 

9950. Лисенко А. С. Праксеологічний вимір філософського знання як засіб 
удосконалення вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Лисенко Алла Сергіївна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 
(9 назв). — 100 пр. — [2012-1202 А] УДК 378.5.067:537.311 

9951. Лісниченко А. П. Підготовка майбутнього вчителя до творчої самореалі-
зації в професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Лісниченко Алла Павлів-
на ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5756 А] 

 УДК 378.011.3-051 
9952. Лобода О. В. Психолого-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу 

особистості майбутнього практичного психолога : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лобода Олена 
Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2011-7621 А] 

 УДК 378.015.3:159.9 
9953. Логінова Н. М. Формування професійно-правової компетентності май-

бутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Логінова Наталія Миколаїв-
на ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — 
Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — 
[2011-3643 А] УДК 378.016:34 

9954. Луганцева О. Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів 
до роботи із сім'єю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Луганцева Оксана Геннадіївна ; Держ. закл. "Лу-
ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6140 А] УДК 378.013.42-051 
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9955. Луцик І. Г. Дидактичні умови інтерактивного навчання предметів суспіль-
но-гуманітарного циклу в педагогічних коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Луцик Ірина Геннадіїв-
на ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Кривий Ріг 
(Дніпропетров. обл.), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-4503 А] УДК 378.094.091.39 

9956. Ма Цзюнь. Формування вокального слуху майбутнього вчителя музики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика муз. навчання" / Ма Цзюнь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-7627 А] УДК 378.147:78 

9957. Майборода В. С. Розвиток університетської освіти та науки в Польщі 
(кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Майборода Вікто-
рія Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7012 А] 

 УДК 378.4.013+001](438)"19/20" 
9958. Мак О. Р. Удосконалення механізму забезпечення якості підготовки фа-

хівців з вищою освітою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мак Олексій Романович ; Кла-
сич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 150 пр. — [2011-7834 А] УДК 378.014.6:005.6 

9959. Макаренко А. І. Інтеграція техніко-технологічних знань і умінь майбут-
ніх учителів трудового навчання у процесі вивчення виробництва й обробки конст-
рукційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Макаренко Алла Ігорівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-4646 А] УДК 378.147:37.091.33-027.22 

9960. Макодзей Л. І. Формування управлінської компетентності майбутніх ма-
гістрів лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Макодзей Людмила Іванів-
на ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4647 А] 

 УДК 378.147:005-047.22:630 
9961. Малик Г. Д. Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у 

професійній підготовці майбутнього документознавця : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Малик 
Галина Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3667 А] УДК 378.015.31:002 

9962. Малишевська І. А. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів 
до використання природотерапії у роботі з учнями початкової школи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Малишевська Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3669 А] УДК 378.011.3-051:502.1 

9963. Маріонда І. І. Професійно-особистісна фізична підготовка майбутніх 
офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Маріонда Іван Іванович ; Нац. 
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акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельниць-
кий, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2011-3679 А]
 УДК 378.016:796 

9964. Маркотенко Т. С. Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкіль-
них навчальних закладів соціально-обрядовими фразеологізмами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Маркотенко Тамара Савеліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Одеса, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3685 А]
 УДК 378.016:811.161.2'373.7 

9965. Мартинюк Г. Ф. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціаль-
ностей до застосування комп'ютерно-орієнтованих завдань у професійній діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Мартинюк Галина Федорівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 
гуманіт. ун-т", [Приват. вищ. навч. закл. "Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Сте-
пана Дем'янчука]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-3688 А] УДК 378.016:004 

9966. Марчук В. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів аграріїв у про-
цесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Марчук Володимир Васи-
льович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5477 А] УДК 378.6.015.311:63 

9967. Масленнікова К. С. Формування професійної компетентності майбутніх 
економістів у процесі навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Масленнікова 
Катерина Сергіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Міжнар. 
гуманіт. ун-т]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). 
— 100 пр. — [2011-4956 А] УДК 378.147:33 

9968. Матросова І. Г. Формування технологічної компетенції у майбутніх тех-
нологів поліграфічного виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Матросова Інета Григорівна ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. 
акад. пед. наук України, [Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів]. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2011-6242 А]
 УДК 378.147:655 

9969. Мацюк О. О. Формування професійної компетентності майбутніх перек-
ладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Мацюк Олена Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-5207 А] УДК 378.147:81'25:004.4 

9970. Медведовська Т. П. Розвиток професійної підготовки гірничих інженерів 
в Україні (1899—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Медведовська Тетяна Павлів-
на ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2011-5306 А] 

 УДК 378.147:622](477)"1899/2005" 
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9971. Мироненко Н. В. Підготовка майбутнього вчителя технологій до форму-
вання в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Мироненко Наталя Василівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-5823 А] УДК 378.011.3-051:373.015.31 

9972. Моркотун С. Б. Педагогічні умови формування презентаційних умінь 
студентів магістратури у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Моркотун Сергій Борисович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6255 А]
 УДК 378.015.3 

9973. Мох Ю. А. Формування професійно значущих якостей майбутніх офіцерів 
засобами дидактичних ігор у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Мох Юлія Андріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3750 А] 

 УДК 378.015.31:355-051 
9974. Музика О. Я. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образо-

творчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Музика Ольга Яношівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6265 А]
 УДК 378.015.31:74 

9975. Нєлєпова А. В. Методика формування інформаційної мобільності май-
бутніх агрономів-дослідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Нєлєпова Альона Володими-
рівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5765 А] 

 УДК 378.147:631.5:004.4 
9976. Низовець О. А. Особистісні детермінанти розвитку комунікативної ком-

петентності майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Низовець Олена Анатоліїв-
на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5498 А] УДК 378.015.311:159.9 

9977. Нікольський А. Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студен-
ток вищих навчальних закладів у процесі початкового навчання плавання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Нікольський Анатолій Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6279 А]
 УДК 378.147:797.212 

9978. Огурцова О. Л. Навчання майбутніх економістів діловій англійській мові з 
використанням інтернет-ресурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Огурцова Ольга Леонідівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Біблі-
огр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-7350 А] УДК 378.016:811.111'276.11 



   

 
233

9979. Олендр Т. М. Моніторинг якості природничо-наукової освіти в уні-
верситетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Олендр Тетяна Михайлівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5500 А] 

 УДК 378.6:502/504](73) 
9980. Олійник Ю. С. Методика тестування знань з електромагнітних перехід-

них процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Олій-
ник Юлія Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3811 А] УДК 378.091.26:621.31 

9981. Онопрієнко О. М. Патріотичне виховання майбутніх учителів фізичної 
культури у позааудиторній діяльності педагогічних університетів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-
вання" / Онопрієнко Ольга Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16— 18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3821 А] 

 УДК 378.015.31:172.15:796 
9982. Онопченко С. В. Розвиток інженерно-педагогічної освіти в Україні (друга 

половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Онопченко Світлана Воло-
димирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3822 А] 

 УДК 378:62](477)"1950/1999" 
9983. Осташова В. О. Правове самовиховання студентської молоді в умовах 

формування громадянського суспільства 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" / Осташова Валерія Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). 
— 100 пр. — [2011-6733 А] УДК 378.041:34]477 

9984. Оськіна Н. О. Підготовка магістрантів педагогічних університетів до ор-
ганізації кредитно-модульного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Оськіна Наталія 
Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 
Одеса, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-3848 А] УДК 378.147 

9985. Павелків К. М. Формування рефлексивної культури у процесі професій-
но-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Павелків Катерина Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського", [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3851 А] УДК 378.011.3-051:80 

9986. Панасюк О. П. Формування моральних цінностей у майбутніх учителів 
фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Панасюк Олександр Петрович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3861 А]
 УДК 378.011.3-051:796 
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9987. Панішева О. В. Формування готовності майбутніх учителів математики 
до роботи в класах гуманітарного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Панішева Ольга 
Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3862 А] 

 УДК 378.011.3-051:51 
9988. Пахомова О. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів філологічних дисциплін у процесі загальнопедагогічної підготовки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Пахомова Олена Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3872 А] 

 УДК 378.011.3-051:80 
9989. Перепльотчиков Д. О. Підготовка майбутніх фахівців фізичного вихо-

вання і спорту до організації діяльності ДЮСШ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Переп-
льотчиков Дмитро Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5780 А] 

 УДК 378.011.3.018.54-051:796 
9990. Пермінова А. В. Розвиток методик навчання майбутніх інженерів-

педагогів швейного профілю у другій половині ХХ століття : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Пермінова Анна Василівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6304 А] УДК 378.147:687 

9991. Петрович С. Д. Формування професійної компетентності у майбутніх 
фахівців з обчислювальної техніки в процесі вивчення спеціальних дисциплін в 
технічних коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Петрович Сергій Драганович ; 
Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-6305 А] УДК 378.147:004 

9992. Півень Н. М. Педагогічні умови забезпечення міжпредметних зв'язків 
ділової української мови з фундаментальними дисциплінами у підготовці бакалаврів 
технічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Півень Наталя Миколаївна ; Ін-т 
проф.-техн. освіти, Нац. акад. пед. наук України, [Приазов. держ. техн. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2011-6307 А] 

 УДК 378.147:811.161.2'276.11 
9993. Підгурська В. Ю. Формування мовнокомунікативних умінь у майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Підгурська Валентина Юріївна ; Ін-т педагогіки НАНП України, [Житомир. держ. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-5514 А] УДК 378.011.3-051:81-028.31 

9994. Пільова С. Г. Формування організаційної компетентності майбутніх 
учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Пільова Світла-
на Георгіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 
Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-3902 А] УДК 378.011.3-051 
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9995. Пінчук І. О. Формування фахової компетентності майбутніх учителів 
іноземної мови початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Пінчук Ірина Олександрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5515 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

9996. Побірченко О. М. Підготовка майбутніх учителів до професійної діяль-
ності в умовах сільської початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Побірченко 
Олена Михайлівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6750 А]
 УДК 378.147:37.018.51 

9997. Погонцева О. В. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Погонцева Оксана Вадимівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. 
вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(33 назви). — 100 пр. — [2011-7052 А] УДК 378.147:796.035 

9998. Полякова Г. П. Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації в аспірантурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Полякова Ганна Павлівна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-6755 А] УДК 378.046-021.68 

9999. Порох Д. О. Соціально-педагогічні умови адаптації іноземних студентів 
до навчання у вищих медичних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Порох Дар'я Олександ-
рівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5789 А] 

 УДК 378.147-044.332-054.6 
10000. Прибора Н. А. Підготовка майбутнього вчителя до використання хіміч-

ного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Прибора Наталія Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6759 А] 

 УДК 378.147:54 
10001. Примачок Л. Л. Виховання у студентів медичного коледжу розради 

як духовної цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Примачок Людмила Леонтіївна ; 
Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4977 А] УДК 378.015.31:133.2 

10002. Прокоф'єв Є. Г. Організаційно-педагогічні засади загальнопедагогічної 
підготовки майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Прокоф'єв Євген Геннадійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3969 А] 

 УДК 378.018.43 
10003. Пухальська Г. А. Педагогічні умови формування комунікативної ком-

петентності у майбутніх пілотів цивільної авіації : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Пухаль-
ська Галина Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3978 А]
 УДК 378:629.7.07 

10004. Радзієвська І. В. Формування професійної компетентності майбутніх 
медичних сестер у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Радзієвська Ірина Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. 
освіти. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (39 назв). — 100 пр. — 
[2011-7393 А] УДК 378.147:614.253.5 

10005. Радченко О. В. Профілактика вживання алкогольних напоїв студентка-
ми вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Радченко Олександр Вікторович ; 
Харків. держ. акад. фіз. культури, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3984 А] 

 УДК 378.015.3:613.81 
10006. Размолодчикова І. В. Формування професійного іміджу вчителя почат-

кових класів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Размолод-
чикова Іванна Вікторівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3988 А] УДК 378.015.31:17.022.1 

10007. Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології на-
вчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. 
технології в освіті" / Рашевська Наталя Василівна ; Ін-т інформ. технологій і засобів 
навчання Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(27 назв). — 100 пр. — [2011-4795 А] УДК 378.016:[51:004] 

10008. Ребрина А. А. Організаційно-педагогічні умови забезпечення профе-
сійної спрямованості фізичного виховання майбутніх фахівців з маркетингу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Ребрина Анатолій Арсенович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-6332 А] УДК 378.016:796.011.3 

10009. Ревенко В. В. Дидактичні умови застосування інтерактивних техноло-
гій у процесі навчання майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
Ревенко Вікторія Володимирівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпро-
петров. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-7396 А] УДК 378.147:7/9 

10010. Ревнюк Н. І. Формування національної самосвідомості майбутніх учи-
телів засобами педагогічного краєзнавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Ревнюк Наталія 
Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3995 А] 

 УДК 378.015.31:172 
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10011. Резніченко О. М. Організація позааудиторної виховної роботи у вищих 
технічних навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Резніченко Олена Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
[Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-5795 А] УДК 378.091.2 

10012. Рибніков С. Р. Формування готовності майбутніх екологів до профе-
сійно орієнтованої управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Рибніков Свято-
слав Романович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4005 А]
 УДК 378.011.3-051:502.13 

10013. Романовська О. О. Організаційно-педагогічні умови підготовки конку-
рентоздатного фахівця в інженерно-педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Романовська Олена Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-4018 А] УДК 378.147 

10014. Романчук Н. О. Підготовка майбутнього інженера-педагога до особис-
тісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Романчук Наталія Олександрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, 
[Ін-т інновац. технологій і змісту освіти]. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6341 А] УДК 378.011.3-051:62 

10015. Рубан Н. П. Методика креативного навчання майбутніх інженерів про-
цесів і апаратів хімічних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Рубан Наталія Павлівна ; 
Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-4022 А] УДК 378.147:62 

10016. Рудіна М. В. Педагогічні умови підвищення професіоналізму молодого 
вчителя іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Рудіна Марина Володимирівна ; 
Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4026 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 
10017. Самсутіна Н. М. Формування професійних функціональних компетент-

ностей майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Самсутіна Наталя Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-5150 А] УДК 378.011.3-051:796 

10018. Сердюкова О. Я. Формування педагогічної компетентності майбутніх 
інженерів-педагогів у навчальному процесі вищого навчального закладу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Сердюкова Олена Яківна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-6361 А] УДК 378.011.3-051:62 
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10019. Серман Л. В. Формування комунікативних умінь майбутніх учителів 
фізичної культури у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Серман Леся Василівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6363 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 
10020. Сингаївська А. М. Трансформації вищої економічної освіти у контексті 

переходу до стійкого розвитку суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Сингаївська Алла Михайлів-
на ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 12—15 (26 назв). — 100 пр. — [2011-5271 А] УДК 378.33 

10021. Сірик І. Д. Підготовка майбутніх учителів технологій до екологічного 
виховання учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сірик Ірина Дмитрівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-6795 А] УДК 378.011.3-051:37.091.33-027.22 

10022. Скороход Т. В. Формування готовності майбутніх учителів природни-
чих дисциплін до виховання в учнів здорового способу життя : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Скороход Тетяна Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-7686 А] УДК 378.091.2 

10023. Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середо-
вищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-
комунікац. технології в освіті" / Словак Катерина Іванівна ; Ін-т інформ. технологій і 
засобів навчання Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-4803 А] УДК 378.147:004.9 

10024. Слозанська Г. І. Професійна підготовка соціальних працівників у ви-
щих навчальних закладах Австралії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Слозанська Ганна 
Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6373 А] 

 УДК 378.011.3-051:364](94) 
10025. Сніжко М. В. Методична система організації алгоритмічного тестуван-

ня в процесі підготовки майбутніх вчителів математики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Сніжко Микола Васильович ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6800 А] УДК 378.011.3-051:51 

10026. Совік Т. В. Формування музично-естетичної компетентності майбутніх 
учителів початкових класів у процесі вивчення музичних дисциплін : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Совік Тетяна Віталіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кам'янець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7690 А] УДК 378.146:78 

10027. Сокол І. В. Формування професійної компетентності майбутніх судно-
водіїв у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сокол Ігор 
Васильович ; Херсон. держ. ун-т, [Херсон. держ. мор. акад.]. — Херсон, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2011-7080 А] 

 УДК 378.147:656.6 
10028. Соколова О. В. Ефективність використання засобів степ-аеробіки в 

системі занять з фізичного виховання студентів 18-19 років : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. куль-
тура, фіз. виховання різних груп населення" / Соколова Ольга Валентинівна ; Дніпро-
петров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5541 А]
 УДК 378.147:796.412.011.1 

10029. Соловей Л. С. Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх 
фахівців сфери туризму (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Соловей Людмила Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Київ. 
нац. лінгв. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — 
[2011-6802 А] УДК 378.016:338.48](477)"19" 

10030. Солощенко В. М. Інтернаціоналізація університетської освіти в німецько-
мовних країнах (кінець ХХ — початок ХХІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Солощенко 
Вікторія Миколаївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6381 А] 

 УДК 378(4)(=112.2)"19/20" 
10031. Сперанська-Скарга М. А. Формування професійно-педагогічного іміджу 

майбутніх учителів філологічних спеціальностей у позанавчальній діяльності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Сперанська-Скарга Марія Андріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-6384 А] УДК 378.011.3-051:81 

10032. Співаковська-Ванденберг Є. О. Формування самоосвітньої компетент-
ності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інформаційно-
комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Співаковська-Ванденберг Євге-
нія Олександрівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Херсон. держ. 
ун-т]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-7081 А] УДК 378.011.3-051.041:316.774 

10033. Старчук О. О. Методика формування фізичної готовності майбутніх 
офіцерів до військово-професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Старчук Олек-
сандр Олександрович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 120 пр. — [2011-4141 А] УДК 378.016:796]:355.23 

10034. Стрельчук Я. В. Формування культури морально-ділових відносин у 
майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Стрельчук Яна В'ячеславівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничен-
ка, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7695 А] УДК 378.147:174 
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10035. Стрілець О. В. Формування у майбутніх учителів образотворчого мис-
тецтва естетичного сприймання художніх творів засобами українського килимарст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Стрілець Ольга Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-6811 А] 

 УДК 378.011.3-051:745.52 
10036. Сударєва Н. С. Формування професійної компетентності майбутніх фа-

хівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Сударєва Наталія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Київ. ун-т туризму, екон. і права]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—
19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5154 А] УДК 378.011.3-051:796.5 

10037. Султанова Е. В. Педагогічні умови самоактуалізації майбутнього вчи-
теля музики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Султанова 
Елеонора Володимирівна ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 
Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-5871 А] УДК 378.011.3-051:78 

10038. Тимошенко О. В. Формування дослідницьких умінь у процесі навчання 
вищої математики студентів біологічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ти-
мошенко Олена Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Донец. нац. ун-т]. 
— К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—19 (41 назва). — 
100 пр. — [2011-4188 А] УДК 378.147:51 

10039. Титова Н. М. Система оцінювання навчальних досягнень з креслення 
майбутніх вчителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Титова Наталія 
Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4814 А] УДК 378.091.26:74 

10040. Топольський В. О. Розвиток гнучких педагогічних технологій у вищих 
навчальних закладах України (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Топольський Владислав Олегович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Полтава, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-4208 А] УДК 378.091(477)"19/20" 

10041. Топчій Г. С. Ігрові педагогічні технології як умова професійного само-
розвитку майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Топчій Ганна Сергіївна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4209 А] УДК 378.011.3-051 

10042. Усманова С. М. Тенденції розвитку системи вищої педагогічної освіти 
в Республіці Туреччина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Усманова Сусана Мансурівна ; 
Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6414 А] УДК 378.6.013:37](560) 
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10043. Федоров О. В. Формування підприємницької культури дизайнера в 
умовах приватного вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Федо-
ров Олександр Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 
Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-4245 А] УДК 378.147:658.5 

10044. Ференчук Б. М. Професійна спрямованість підготовки майбутніх учи-
телів фізичної культури з дисциплін біологічного циклу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Ференчук Богдан Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5235 А] УДК 378.011.3-051:796:004 

10045. Хейлік В. Д. Формування вмінь логіко-смислової компресії та запису 
тексту російською мовою навчальної лекції за фахом в іноземних студентів медично-
го університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хейлік Володимир Дмитрович ; 
Херсон. держ. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Херсон, 2011. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2011-5891 А] УДК 378.016:811.161.1 

10046. Хилько Є. Є. Застосування технології розвивального навчання у фахо-
вій підготовці майбутніх бакалаврів з соціальної педагогіки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Хилько Євгенія Євгенівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5894 А]
 УДК 378.22.013.42 

10047. Цар І. О. Педагогічні технології формування індивідуального стилю 
професійної діяльності у майбутнього вчителя гуманітарного профілю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Цар Ірина Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю-
ка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-4289 А] УДК 378.011.3-051 

10048. Цецик С. П. Педагогічні умови забезпечення професійної спрямованос-
ті математичної підготовки студентів екологічних спеціальностей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Цецик Світлана Петрівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6446 А]
 УДК 378.147:51 

10049. Цимбал О. Ю. Психолого-педагогічні умови формування суб'єктивної 
позиції студента в процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Цимбал Оксана Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 
Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-4298 А] УДК 378.016 

10050. Цимбрило С. М. Полікультурне виховання студентів в умовах освіт-
ньо-виховного середовища вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика вихован-
ня" / Цимбрило Світлана Михайлівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 
[Закарп. держ. ун-т]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4299 А] УДК 378.015.31 
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10051. Черкашин Р. Є. Методика навчання силових фізичних вправ студентів 
вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чер-
кашин Роман Євгенович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4314 А] 

 УДК 378.016:796.011.3 
10052. Чернігівська Н. С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до 

самоосвітньої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чернігівська Наталія Станіславів-
на ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4321 А] УДК 378.011.3-05:81'243 

10053. Черняков В. В. Формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури засобами педагогічних ситуацій : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Черняков Володимир Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ, [Чернігів. нац. пед. 
ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-5915 А] УДК 378.016:796 

10054. Чжай Хуань. Методика формування творчої інтерсуб'єктної взаємодії 
вчителя музики з дитячим вокально-хоровим колективом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 
Чжай Хуань ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7105 А] УДК 378.011.3-051:78 

10055. Чорній В. Я. Формування готовності до професійного спілкування май-
бутніх фахівців банківської справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чорній Віра Ярославів-
на ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ун-т банк. справи Нац. банку 
України]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-5075 А] УДК 378.147:336.71 

10056. Чорнобай К. Г. Розвиток експериментальних умінь та навичок майбут-
ніх учителів фізики в умовах інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чорнобай Катерина 
Григорівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4835 А]
 УДК 378.011.3-051:53 

10057. Чорнойван Г. П. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації Росії та України (1991—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Чорнойван Ганна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6840 А] 

 УДК 378.22(477+(470+571)) 
10058. Чудна О. Л. Формування системи океанологічних понять у процесі під-

готовки майбутніх географів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чудна Ольга Леонідівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5919 А] 

 УДК 378.016:551.46 
10059. Шафранський В. В. Формування готовності до професійної діяльності 

майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закла-
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дах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Шафранський Володимир Васильович ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4359 А] УДК 378.016:796.011.3 

10060. Шахматова Т. В. Формування ділових якостей майбутніх фахівців еко-
номічного профілю у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Шахматова Тамара Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т, 
[Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т"]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 120 пр. — [2011-7109 А] УДК 378.016:33 

10061. Шварп Н. В. Формування професійної самосвідомості студентів фар-
мацевтичного університету у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Шварп Наталія Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4363 А] 

 УДК 378.015.31:159.923.2 
10062. Шевченко О. М. Культурологічний підхід у професійній підготовці 

студентів музичних училищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шевченко Олена Миколаївна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2011. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — [2011-5080 А] УДК 378.147:78 

10063. Шемуда М. Г. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних 
мов до роботи з обдарованими дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шемуда Марина Гри-
горівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 120 пр. — [2011-7498 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

10064. Шкільова Г. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 
організації проектної діяльності молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шкільова 
Ганна Михайлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5937 А] УДК 378.011-051 

10065. Шовкопляс О. М. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних на-
вчальних закладів до роботи з дітьми з функціональними порушеннями опорно-
рухового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шовкопляс Ольга Миколаївна ; 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5941 А]
 УДК 378.011.3-051:376-056.26 

10066. Шролик Г. П. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до педа-
гогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шролик 
Ганна Павлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6862 А]
 УДК 378.064.2:81'242 

10067. Щедролосьєв Д. Є. Методична система навчання дискретної математики 
майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 



   

 
244

навчання" / Щедролосьєв Дмитро Євгенович ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2011-7117 А]
 УДК 378.016:[519.1:004] 

10068. Юдзіонок Н. М. Формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя у музично-інтерпретаційній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Юдзіонок 
Наталія Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько-
го", ["Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4530 А] УДК 378.011.5-051:780 

10069. Ядвіга Ю. П. Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу 
економічного профілю в період трансформації вищої освіти України в європейський 
простір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Ядвіга Юлія 
Петрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6873 А] УДК 378.6:33:796.011.3 

10070. Ярошко М. М. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів 
до профілактично-корекційної роботи з педагогічно занедбаними підлітками : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Ярошко Марія Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5239 А] УДК 378.011.3.013.42-051 

10071. Яців С. О. Формування кооперативних умінь майбутнього вчителя по-
чаткової школи засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Яців 
Світлана Остапівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7516 А] 

 УДК 378.091.39.011.3-051:373.3 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь кандидата 
10072. Аблямитова Л. Х. Традиційний костюм кримських татар середини XIX — 

початку XX століття: типологія, регіональна специфікація, художні особливості : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / 
Аблямитова Лєйля Халітівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — 
[2011-5321 А] УДК 391(477.75)(=512.19)"18/19" 

10073. Брижак О. В. Діалогічність свята : (на прикл. культури народів Криму) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.02 "Світ. 
культура і міжнар. культур. зв'язки" / Брижак Ольга Володимирівна ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2011-6020 А] УДК 394.2(477.75) 

10074. Галицька Т. М. Образ світу українського етносу в контексті соціокуль-
турних цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Галицька Тетяна Миколаївна ; М-во 
культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7176 А] УДК 7.01:39(477) 

10075. Герман З. П. Українська етнографія у творчості Д. І. Яворницького : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / 



   

 
245

Герман Зоя Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4563 А] 

 УДК 392(477) 
10076. Грищук Т. В. Зарубіжне українознавство як фактор цивілізаційного 

діалогу : (роль і внесок зах. діаспори) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Грищук 
Тетяна Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2011-4894 А] УДК 39(1-87)(=161.2) 

10077. Злобін Ю. В. Сорочинський ярмарок як явище української традиційної куль-
тури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Тео-
рія та історія культури" / Злобін Юрій В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6964 А]
 УДК 394.6(477) 

10078. Ханас І. З. Українські традиції при номінації особи на території Опіл-
ля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етноло-
гія" / Ханас Ірина Зеновіївна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т 
народознав. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-4827 А] УДК 392.3+392.91](477.8) 

10079. Шевченко М. І. Особливості традиційної побутової культури українців 
(друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Шевченко 
Марина Іванівна ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — К., 2011. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5930 А] УДК 39(=161.2)"18/19" 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь доктора 
10080. Єфремова Л. О. Теоретичні засади систематизації українського пісен-

ного фольклору. Частотний каталог : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Єфремова Людмила Олександрів-
на ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2011-5132 А] 

 УДК 398.8(=161.2) 
10081. Мушкетик Л. Г. Антропоцентризм народної казки Українських Карпат: 

оповідна традиція українців та угорців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Мушкетик Леся Георгіївна ; НАН 
України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — 
К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (38 назв). — 100 пр. — [2011-5042 А] 

 УДК 398.21(477.85/.87)(=161.2)(=511.141) 

На ступінь кандидата 
10082. Барташук О. Ю. Процеси трансформації календарної звичаєвості ук-

раїнців Східного Поділля (20-ті рр. XX — початок XXI ст.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Барташук Олеся Юріїв-
на ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-5328 А] УДК 398.32(477.43/.44)"19/20" 

10083. Гавадзин В. В. Весняні календарні обряди і звичаї гуцулів ХХ ст. : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / 
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Гавадзин Володимир Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-
ка". — Івано-Франківськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-6529 А] УДК 398.332.1+392](477.85/.87)"19" 

10084. Гуманенко Л. П. Казкова традиція кримського регіону України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклорис-
тика" / Гуманенко Лариса Пилипівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 120 пр. — [2011-6073 А] 

 УДК 398.21(477.75) 
10085. Козлов М. В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Ко-

лесси: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.05 "Етнологія" / Козлов Микола Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-6641 А] УДК 398.8(=161.2)(092) 

10086. Пастух Т. А. Фольклоризм козацьких літописів: джерела і художній 
дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 
"Фольклористика" / Пастух Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 120 пр. — [2011-3870 А]
 УДК 398.22(=161.2) 

10087. Плотнік Н. А. Сучасна родинно-обрядова культура етноконтактного 
регіону Слобожанщини : (на матеріалі Харківщини) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.04 "Укр. культура" / Плотнік Наталія Ана-
толіївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-3919 А] УДК 398.8(477.54) 

10088. Халюк Л. М. Усні народні оповідання українців-переселенців Лемків-
щини, Холмщини та Підляшшя: жанрово-тематична специфіка, художні особливості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фолькло-
ристика" / Халюк Леся Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5277 А] УДК 398.2(=161.2) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  
Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 
10089. Аніщенко Л. Я. Комплексна оцінка впливу і управління екологічною 

безпекою протяжних гідротехнічних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Аніщенко Людмила Яківна ; Укр. 
НДІ екол. пробл. — Х., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (51 назва). — 100 пр. 
— [2011-5161 А] УДК 502.17:626/627 

10090. Нецветов М. В. Вплив вібраційних процесів як екологічного чинника 
на структурно-функціональну організацію лісових біогеоценозів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук. : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Нецветов Мак-
сим Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. ботан. сад НАН 
України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 
(32 назви). — 150 пр. — [2011-7784 А] УДК 504.6:630*1 

10091. Рильський О. Ф. Наукове обґрунтування прокарітотичної біоіндикації 
забрудненя важкими металами природного середовища : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Рильський Олександр 
Федорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористуван-
ня. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (51 назва). — 100 пр. — 
[2011-7056 А] УДК 504.5 

10092. Талерко М. М. Реконструкція і прогнозування радіоактивного забруд-
нення внаслідок комунальної радіаційної аварії за допомогою моделювання атмо-
сферного перенесення (на прикладі аварії на Чорнобильській АЕС) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Талерко 
Микола Миколайович ; Ін-т пробл. безпеки АЕС, НАН України. — К., 2011. — 36, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (30 назв). — 110 пр. — [2011-5274 А]
 УДК 504.5:628.4.047 

10093. Челядин Л. І. Наукові засади ресурсозберігаючих технологій та устат-
кування підвищення екологічної безпеки промислових об'єктів Прикарпаття : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Челядин Любомир Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (53 назви). — 100 пр. — 
[2011-7102 А] УДК 504.5:628.3](477.8) 

На ступінь кандидата 
10094. Башева Т. С. Екологічно безпечна технологія рециклінгу відходів аку-

муляторного електроліту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Башева Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт., [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (34 назви). — 100 пр. — [2011-6892 А] УДК 502.174:658.567.1 

10095. Бредун В. І. Управління екологічною безпекою сейсмотехнонаван-
таженого регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Бредун Віктор Іванович ; Кременчуц. нац. ун-т 
ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7156 А] УДК 504.4:550.34 

10096. Бутенко Е. О. Захист водних об'єктів шляхом використання синтетич-
них аніонних глин (на прикладі м. Маріуполя) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Бутенко Елеонора Олегівна ; 
Укр. НДІ екол. пробл., [Приазов. держ. техн. ун-т]. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5122 А] 

 УДК 502.51(477.62-21) 
10097. Галімова В. М. Оцінка стану забруднення природно-антропогенних 

екосистем за вмістом свинцю, міді, цинку, кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Галімова Валентина Ми-
хайлівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, [Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування Кабінету Міністрів України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5619 А] 

 УДК 504.5:546.3 
10098. Глінська С. О. Рідкісні та зникаючі види флори Кременецьких гір : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Глінська Світлана Олегівна ; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М. М. Гришка, [Рів-
нен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
[2011-7734 А] УДК 502.172:502.211](477.84:23) 

10099. Гнатюк В. В. Стан екосистем рекреаційної зони національного природ-
ного парку "Подільські Товтри" за умов антропогенного навантаження : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гнатюк 
Віталій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4882 А] 

 УДК 502.17:712.253(477.43) 
10100. Дребот О. В. Оптимізація критичних агроландшафтів Житомирського 

Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Дребот Оксана Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроеко-
логії і природокористування. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-6093 А] УДК 631.95(477.42) 

10101. Калініхін О. М. Сумісна утилізація твердих побутових відходів і побіч-
них продуктів коксохімічних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Калініхін Олег Миколайович ; М-во 
охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. екол. акад. післядиплм. освіти 
та упр., [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4927 А] УДК 504.5:628.4 

10102. Ковальов Б. Л. Еколого-економічний інструментарій формування умов 
сталого способу життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Ковальов Богдан Леонідович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5707 А] 

 УДК 502.131.1 
10103. Кубатко О. В. Удосконалення системи показників для еколого-еконо-

мічного обґрунтування сталого розвитку територій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 
навколиш. середовища" / Кубатко Олександра Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2011-6228 А] УДК 502.17 

10104. Мельник В. М. Розроблення екологічно безпечних технологічних про-
цесів та устаткування для використання сивушних масел як складника моторних палив : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. без-
пека" / Мельник Василь Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 
— Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-5819 А] УДК 502.174:663.551.7 

10105. Миняйло А. А. Екологічне обґрунтування заходів із збереження біоріз-
номаніття комах-хортобіонтів в агроландшафтах Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Миняйло 
Анатолій Анатолійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-7325 А] УДК 502.172:632.7(477) 

10106. Наслєднікова М. А. Підвищення екологічної безпеки на об'єктах пере-
робки і зберігання нафти та нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Наслєднікова Майя Анатоліївна ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 15 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5763 А] УДК 502.17:665.6/.7 

10107. Неспляк О. С. Екологічні особливості формування флори і рослинності 
золошлаковідвалів Бурштинської теплової електростанції та їх використання в рекуль-
тивації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Неспляк Оксана Степанівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
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[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-3797 А] УДК 502.174.1:582 

10108. Рибак В. В. Екологічний аудит осушуваних сільськогосподарських зе-
мель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Рибак Віктор Валерійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 
Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-4979 А] УДК 502.1:631.6](477.41/.42) 

10109. Розко А. М. Розподіл Cs137 та Sr90 в органо-глинистих складових ґрунтів 
Українського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Розко Алла Миколаївна ; Ін-т геохімії навколиш. 
середовища НАН та МНС України. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4014 А] 

 УДК 502.521(477.41/.42) 
10110. Сегеда І. В. Формування організаційно-економічного механізму еколо-

гізації електроенергетики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 
середовища" / Сегеда Ірина Василівна ; Сум. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т"]. — Суми, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-6782 А] УДК 502.13:620.9](477) 

10111. Тимошенко Л. В. Економічна ефективність екологізації виробничих 
процесів на відкритих і підземних розробках залізорудних родовищ : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокорис-
тування і охорони навколиш. середовища" / Тимошенко Любов Вікторівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2011-4187 А] УДК 502.131:622 

10112. Щербак М. В. Технологія ліквідації нафтових забруднень для безпеки 
водних екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Щербак Микола Володимирович ; М-во екол. та 
природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Ін-т гідро-
механіки НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-5110 А] УДК 502.17 

51 Математика 

На ступінь кандидата 
10113. Клецька Т. С. Видатний український математик і педагог М. Є. Ващен-

ко-Захарченко (1825—1912) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Клецька Тетяна Сергіївна ; М-во інфра-
структури України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7898 А] 

 УДК 51(477)(092) 
10114. Стукало Н. М. Діяльність Київського фізико-математичного товариства 

з розвитку шкільної математичної освіти в кінці ХІХ — на початку ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Стукало Наталія Михайлівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-6390 А] УДК 061.2:[51+53]](477-25)"18/19" 
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510 Фундаментальні та загальні питання математики 

На ступінь кандидата 
10115. Крюкова Г. В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та 

цілі квадратичні форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Крюкова Галина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-6670 А] УДК 511.2 

10116. Процай Н. Т. Моделі і методи аналізу та синтезу логічних мереж на ос-
нові алгебри предикатів і предикатних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Процай Наталія Тимофіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-3974 А] УДК 510.635 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 
10117. Олійник А. С. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і 
теорія чисел" / Олійник Андрій Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2011. — 26 с. — Бібліогр.: с. 21—23 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-6287 А] УДК 512.542 

На ступінь кандидата 
10118. Білявська С. І. Стабільний ранг та пов'язані з ним задачі теорії кі-

лець і модулів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Білявська Софія Іванівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2011-4689 А] УДК 512.55 

10119. Дорошенко В. В. Напівгрупи монотонних функцій та вільні піднапів-
групи топологічних напівгруп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Дорошенко Вадим Валерійо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2443 А] УДК 512.534 

10120. Олійник Р. М. Радикали і скрути в категорії множин з дією напівгру-
пи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Олійник Роман Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-6289 А] УДК 512.544.3:512.553 

10121. Руссєв А. В. Скінченні підгрупи і спряженість у групах скінченних 
автоматів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Руссєв Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-4031 А] УДК 512.542 

10122. Хрипченко М. С. Фінітарні кільця інцидентності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / 
Хрипченко Микола Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — 
[2011-6444 А] УДК 512.552 
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514 Геометрія 

На ступінь доктора 
10123. Базилевич Л. Є. Гіперпростори опуклих множин : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія і топологія" / 
Базилевич Лідія Євгенівна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка"]. — К., 2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (38 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-6889 А] УДК 515.122.5 

10124. Вірченко Г. А. Узагальнення структурно-параметричного підходу до 
геометричного моделювання об'єктів машинобудування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 
Вірченко Геннадій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 
(61 назва). — 100 пр. — [2011-5608 А] УДК 514.18 

На ступінь кандидата 
10125. Залевський С. В. Геометричне моделювання тканинних наповнювачів 

текстолітових конструкцій технічних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Залевський 
Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — К., 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 130 пр. — 
[2011-5672 А] УДК 514.182 

10126. Каленюк О. С. Моделювання деформації геометричних об'єктів із ви-
користанням вагової інтерполяції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Каленюк Олександр 
Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т"]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-5692 А] УДК 514.18 

10127. Морозова Г. В. Геометричне моделювання траєкторії переміщення фі-
гури на площині серед перешкод з використанням R-функцій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. гра-
фіка" / Морозова Галина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т цивіл. 
захисту України М-ва надзв. ситуацій України]. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5832 А] УДК 514.18 

10128. Невмержицька О. М. Перетворення Біанкі—Беклунда в багатовимір-
них ріманових просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія і топологія" / Невмержицька Олена Миколаївна ; 
НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7643 А] УДК 514.764.2 

10129. Осіпчук Т. М. Аналітичні та геометричні властивості узагальнено 
опуклих множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Осіпчук Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т ма-
тематики. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5044 А]
 УДК 514.172 

10130. Черняк В. І. Дискретна апроксимація неупорядкованих множин точок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. 
геометрія, інж. графіка" / Черняк Віталій Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7487 А] УДК 514.757 
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517 Аналіз 

На ступінь кандидата 
10131. Анікушин А. В. Чисельні методи оптимізації та моделювання процесів, 

що описуються лінійними інтегро-диференціальними рівняннями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Анікушин Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-6883 А] УДК 517.977.5:517.968.72 

10132. Батир Е. І. Малі коливання зчленованих гіростатів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 
Батир Ельдар Ібраімович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6502 А] 

 УДК 517.9 
10133. Бойко О. П. Прямі та обернені задачі для стільтьєсівських струн : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізи-
ка" / Бойко Ольга Павлівна ; НАН України, Ін-т математики, [Південноукр. нац. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-4609 А] УДК 517.9 

10134. Брадул Н. В. Оптимальне керування і стійкість у теорії стохастичних 
різницевих рівнянь Вольтерра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.09 "Варіац. числення та теорія оптим. керування" / Брадул 
Наталя Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ін-т приклад. математики і 
механіки НАН України]. — Одеса, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв) та в 
підрядк. прим. — [2011-6515 А] УДК 517.977.5 

10135. Бурдейна Н. О. Задачі з рухомими межами для гіперболічних систем 
квазілінійних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Бурдейна Наталія Олександрівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-4693 А] УДК 517.956 

10136. Вельгач А. В. Асимптотичні властивості розв'язків систем диференціаль-
но-функціональних рівнянь нейтрального типу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Вельгач Андрій 
Володимирович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7537 А] УДК 517.9 

10137. Віра М. Б. Асимптотичне розв'язання крайових задач для лінійних син-
гулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженнями : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівнян-
ня" / Віра Марина Борисівна ; НАН України, Ін-т математики, [Ніжин. держ. ун-т 
ім. Миколи Гоголя]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 120 пр. 
— [2011-7803 А] УДК 517.928 

10138. Войтович М. В. Властивості розв'язків нелінійних рівнянь вищого по-
рядку з підсиленою еліптичністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Войтович Михайло Володимиро-
вич ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7169 А] 

 УДК 517.956 
10139. Волинець Є. А. Оптимальні за точністю стратегії розв'язування неко-

ректних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Волинець Євгеній Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т математики. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6040 А] УДК 517.956.29 

10140. Гончаров С. В. Збіжність рядів Фур'є—Якобі у просторах інтегровних функ-
цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Гончаров Сергій Валерійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 10 с. — Бібліогр.: с. 8 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4472 А]
 УДК 517.5 

10141. Дудік О. О. Малі рухи маятника з порожниною, яка частково заповнена 
капілярною в'язкою рідиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Дудік Ольга Олександрівна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—
14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6579 А] УДК 517.98 

10142. Зікрач Д. Ю. Асимптотичні властивості аналітичних функцій, зображу-
ваних інтегралами типу Лапласа—Стільтьєса : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Зікрач Дмитро Юрійович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2011-6117 А] УДК 517.55 

10143. Касьянова В. А. Асимптотичні зображення розв'язків неавтономних 
звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями, асимптотич-
но близькими до степеневих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Касьянова Валерія Анатоліївна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (13 назв). 
— 100 пр. — [2011-6178 А] УДК 517.955:517.925 

10144. Качурівський Р. І. Періодичні і асимптотично-періодичні розв'язки 
систем диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу та їх властивості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе-
ренц. рівняння" / Качурівський Роман Ігорович ; НАН України, Ін-т математики. — 
К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7585 А] 

 УДК 517.9 
10145. Кірабт С. А. Розподіл значень арифметичних функцій на спеціальних 

послідовностях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Саттар Абд Кірабт ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 
— Одеса, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7414 А]
 УДК 517.9 

10146. Колбасіна Є. Ю. Майже періодичні міри та дискретні множини в скін-
ченновимірному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Колбасіна Євгенія Юріївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-4731 А] УДК 517.518.1:517.518.6 

10147. Кузнєцова В. О. Простори цілих функцій Л. де Бранжа і функціональні 
моделі недіссипативних операторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 "Мат. аналіз" / Кузнєцова Вікторія Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7280 А]
 УДК 517.9 

10148. Магеровська Т. В. Задачі з нелокальними умовами для гіперболічних 
рівнянь та задача з початковими умовами для безтипних рівнянь : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 
Магеровська Тетяна Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т 
внутр. справ М-ва внутр. справ України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 
2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-3655 А] УДК 517.95 

10149. Манько С. С. Асимптотика спектрів диференціальних операторів дру-
гого та четвертого порядків зі сингулярними потенціалами : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Мань-
ко Степан Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4952 А] 

 УДК 517.928+517.984 
10150. Миронюк Л. П. Симетрії Лі та точні розв'язки деяких нелінійних ево-

люційних систем рівнянь з поперечною дифузією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Миронюк Лілія Павлів-
на ; НАН України, Ін-т математики, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. 
— 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2011-3768 А] УДК 517.95 

10151. Нікітіна О. М. Інтегральні перетворення, породжені класичними дифе-
ренціальними операторами математичної фізики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Нікітіна Ольга Михай-
лівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 
(20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7342 А] УДК 517.444 

10152. Прибєгін С. Г. Наближення функцій із класів Нр у різних областях : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Прибєгін Сергій Георгійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. 
нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-3956 А] УДК 517.5 

10153. Рудакова О. А. Г-збіжність інтегральних функціоналів і усереднення 
варіаційних задач з виродженнями в областях складної структури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 
Рудакова Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7400 А]
 УДК 517.9 

10154. Спіжавка Д. І. Задача Коші та багатоточкові за t задачі для еволюцій-
них рівнянь із псевдо-бесселевими операторами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Спіжавка Дмитро 
Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4134 А] УДК 517.9 

10155. Стасюк Я. З. Асимптотичні співвідношення для функцій аналітич-
них у півплощині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Стасюк Ярослав Зиновійович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2011-4671 А] УДК 517.53 

10156. Стащук Б. В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в 
умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Стащук Богдан Васильо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5862 А] УДК 517.9:519.6 
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10157. Сущик Н. С. Обернена спектральна задача для оператора Штурма—
Ліувілля на відрізку з матричнозначним потенціалом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Сущик Наталія 
Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4674 А] УДК 517.984 

10158. Товкач Р. В. Умови збіжності рядів Фур'є і наближення функцій з 
класів С(е) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Товкач Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т 
математики, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5064 А] УДК 517.5 

10159. Харченко Н. В. Спектральні та топологічні властивості структурно-
подібних мір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Харченко Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
математики. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-4596 А] УДК 517.9 

10160. Чухрай Л. В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинни-
ми похідними в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Чух-
рай Любомир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4597 А] УДК 517.977 

10161. Шарко Ю. В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні сис-
теми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Ди-
ференц. рівняння" / Шарко Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4356 А]
 УДК 517.911 

10162. Штепіна Т. В. Інтегральні оператори на псевдоевклідових просторах і 
узагальнення теореми Функа—Гекке : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 "Мат. аналіз" / Штепіна Тетяна Вадимівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2011. — 14 с. — Бібліогр.: 
с. 11—12 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7115 А] УДК 517 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 
10163. Банна О. Л. Наближення дробового броунівського руху гауссівськими 

мартингалами у певних класах підінтегральних функцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. 
статистика" / Банна Оксана Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6890 А] 

 УДК 519.21 
10164. Братик М. В. Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні гра-

ничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 
ймовірностей та мат. статистика" / Братик Михайло Васильович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-7532 А] УДК 519.21 

10165. Голубєва К. М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми 
довірчими інтервалами та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Голубєва 
Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6543 А] УДК 519.234.7 

10166. Дедів Л. Є. Математична модель електрокардіосигналу для підвищення 
інформативності систем голтерівського моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Дедів Леонід Євгенович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 
2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 150 пр. — [2011-5014 А] 

 УДК 519.218:612.17 
10167. Каменщикова О. Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою 

точністю та надійністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Каменщикова Олександра 
Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 1 20 пр. — [2011-7233 А] УДК 519.245 

10168. Карташов Ю. М. Граничні теореми для різницевих адитивних функціо-
налів від ланцюгів Маркова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Карташов Юрій 
Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5418 А] УДК 519.217.2  

10169. Качанова І. О. Граничні теореми для розв'язків обернених стохастич-
них рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Качанова Ірина Олександ-
рівна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6972 А] УДК 519.21 

10170. Конаровський В. В. Система взаємодіючих частинок зі змінною масою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 
ймовірностей та мат. статистика" / Конаровський Віталій Васильович ; НАН Украї-
ни, Ін-т математики. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-7261 А] УДК 519.21 

10171. Маринич О. В. Випадкові рекурсивні послідовності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та 
мат. статистика" / Маринич Олександр Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4953 А]
 УДК 519.21 

10172. Марценко С. В. Математичне моделювання та статистичні методи об-
робки даних вимірювань в задачах моніторингу електронавантаження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Марценко Сергій Володимирович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 150 пр. — [2011-3691 А] УДК 519.218:620.92 

10173. Моклячук О. М. Моделювання випадкових процесів з Ку-просторів ви-
падкових величин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Моклячук Олександр 
Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2011-7326 А] УДК 519.21 

10174. Пономарьов В. Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повтор-
ними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія 
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оптимал. рішень" / Пономарьов Вадим Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-5788 А] УДК 519.2 

10175. Ральченко К. В. Властивості реалізацій і гладкі наближення фракталь-
них та мультифрактальних процесів і полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Раль-
ченко Костянтин Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. 
— 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2011-7395 А]
 УДК 519.21 

10176. Руновська М. К. Асимптотичні властивості сум регресійних послідов-
ностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Тео-
рія ймовірностей та мат. статистика" / Руновська Марина Костянтинівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2011-7792 А] 

 УДК 519.21 
10177. Рябов Г. В. Фінітна абсолютна неперервність мір на нескінченновимір-

них просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Рябов Георгій Валентино-
вич ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7402 А] УДК 519.21 

10178. Усольцева О. С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та по-
хибками вимірювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Усольцева Олена Сергіїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4680 А] УДК 519.21 

10179. Щербина Т. С. Розподіл власних значень випадкових ермітових мат-
риць великого порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Щербина Тетяна Сергіївна ; НАН України, Фіз.-техн. 
ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-7718 А] УДК 519.213 

10180. Юхновський Ю. В. Функціональні граничні теореми для стохастичних 
інтегралів по семімартингалах та їх застосування до задач фінансового інвестування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 
ймовірностей та мат. статистика" / Юхновський Юрій Васильович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-7508 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 
10181. Подлевський Б. М. Чисельні методи та алгоритми розв'язування уза-

гальнених спектральних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Подлевський Богдан Михайлович ; НАН 
України, Ін-т математики, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача]. — К., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (43 назви). — 100 пр. 
— [2011-3928 А] УДК 519.6 

10182. Скобелєв В. Г. Аналіз автоматно-алгебраїчних моделей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інфор-
матики та кібернетики" / Скобелєв Володимир Геннадійович ; НАН України, Ін-т 
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кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Ін-т приклад. математики і механіки]. — К., 2011. 
— 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (45 назв). — 100 пр. — [2011-5538 А] УДК 519.7 

На ступінь кандидата 
10183. Артемчук В. О. Математичні та комп'ютерні засоби для вирішення за-

дачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. мо-
делювання та обчисл. методи" / Артемчук Володимир Олександрович ; НАН Украї-
ни, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6494 А] 

 УДК 519.6+004]:502.3 
10184. Дементьєв В. Ю. Інтерполяція майже періодичних функцій тригономет-

ричними сплайнами в задачах обробки дискретних даних : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-
ди" / Дементьєв Віктор Юрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5376 А] УДК 519.65 

10185. Лопух Н. Б. Чисельно-аналітичне моделювання руху газу в трубопро-
водах та пористих середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Лопух Назарій Богда-
нович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т 
приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Іва-
но-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-4947 А] УДК 519.6:533.1 

10186. Михалик Д. М. Математичне моделювання дифузійного масопереносу 
в каталітичних середовищах частинок мікропористої структури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та об-
числ. методи" / Михалик Дмитро Михайлович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 150 пр. 
— [2011-5040 А] УДК 519.63:533.15 

10187. Молодецька К. В. Підвищення точності моделювання фізичних проце-
сів і полів на основі алгебраїчних властивостей диференціальних спектрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання 
та обчисл. методи" / Молодецька Катерина Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т", [Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України]. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3740 А]
 УДК 519.63 

10188. Польшина В. О. Моделювання процесу формування структури банків-
ського капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Польшина 
Вікторія Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7667 А] УДК 519.63:330.142.22 

10189. Угрюмова К. М. Математичні моделі та методи розв'язання задачі 
вдосконалення систем з багатоешелонною ієрархією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Угрюмова Катерина Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аеро-
косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-4225 А] УДК 519.6 

10190. Чопоров С. В. Математичне моделювання геометричних об'єктів з ви-
користанням R-функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Чопоров Сергій Вікторо-
вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Запоріз. нац. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6839 А] УДК 519.674 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 
10191. Олійник А. П. Математичне моделювання процесу деформування тру-

бопроводів за зміною їх конфігурації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Олійник Андрій 
Петрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — 
Вінниця, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — 
[2011-5501 А] УДК 519.86:621.644 

10192. Яковенко В. О. Моделювання процесів переносу в областях з рухоми-
ми межами під дією енергії надвисоких частот : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Яко-
венко Вадим Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Акад. мит. служби 
України Держ. мит. служби України]. — Х., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(51 назва). — 100 пр. — [2011-5951 А] УДК 519.87:536.24 

На ступінь кандидата 
10193. Антонюк О. В. Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу 

підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. тех-
нології в економіці" / Антонюк Олена Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4844 А] УДК 519.866 

10194. Антосяк П. П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного 
ординального експертного оцінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Ан-
тосяк Павло Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5325 А] УДК 519.8 

10195. Верес Ю. О. Математичні та програмно-алгоритмічні засоби розв'язан-
ня задачі розподілу обмежених ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 
Верес Юрій Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5601 А] 

 УДК 519.81:004.942 
10196. Волошина Т. О. Моделювання процесів управління підприємством на 

основі слабких сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Волошина 
Тетяна Олегівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7170 А] УДК 519.86:005.3 

10197. Гоголенко С. Ю. Паралельні алгоритми розв'язання методом прямих 
задач аналізу динамічних процесів в об'єктах мережевої структури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та об-
числ. методи" / Гоголенко Сергій Юрійович ; НАН України, Ін-т пробл. моделюван-
ня в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5125 А]
 УДК 519.876.5 
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10198. Даюб Ясер. Методи та моделі оптимізації переміщення вантажів під-
вищеної небезпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Даюб Ясер ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-7561 А] УДК 519.863 

10199. Дубей М. В. Глобальна лінеаризація нелінійних відображень на тополо-
гічних векторних просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Дубей Марія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7210 А] УДК 519.988 

10200. Кобильська О. Б. Нелокальні та крайові задачі для рівняння теплопро-
відності у металургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кобильська Олена Борисів-
на ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остро-
градського]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (29 назв). — 110 пр. — 
[2011-6631 А] УДК 519.87 

10201. Кондрук Н. Е. Методи кластеризації критеріального простору у вектор-
них задачах лінійного програмування та їх застосування в дієтотерапії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія 
оптимал. рішень" / Кондрук Наталія Емерихівна ; НАН України, Нац. косм. агентст-
во України, Ін-т косм. дослідж., [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6649 А] 

 УДК 519.852:613.24 
10202. Лебідь О. Ю. Методи та алгоритми розв'язування нечітких задач опти-

мального розбиття множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Лебідь Оксана 
Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3609 А] 

 УДК 519.85:519.863 
10203. Лещишин Ю. З. Математична модель та методи ефективного визна-

чення розладки ритмокардіосигналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Лещишин Юрій 
Зіновійович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2011-6685 А] 

 УДК 519.87:[621.391.3:612.172] 
10204. Магда В. В. Математичне моделювання процесу формування реклам-

них витрат підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Магда Вік-
торія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-6146 А] УДК 519.876.5:[657.471.1:659.1 

10205. Митрохін С. О. Моделі та методи оптимального керування запобігання 
процесу підтоплення територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Митрохін Сергій 
Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4578 А] УДК 519.816:627.222.23 

10206. Назарага І. М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогно-
зування основних макроекономічних показників економіки України : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Назарага Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6719 А]
 УДК 519.862(477) 

10207. Потапенко Л. І. Математичне моделювання процесу рельєфоутворення 
в термопластичних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Потапенко Леонід 
Іванович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2011-3950 А] УДК 519.87:678.073 

10208. Романенко В. М. Наближення обмежених розв'язків різницевих та ди-
ференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв'язками відповідних задач Коші : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе-
ренц. рівняння" / Романенко Вікторія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4016 А]
 УДК 519.91 

10209. Селіверстов О. Є. Моделювання адаптивного ланцюга постачань мета-
лургійного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Селіверстов 
Олександр Євгенович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7418 А] УДК 519.876.2:669 

10210. Стрижак Г. О. Розробка математичного та програмного забезпечення 
для мінімізації ризиків в платіжних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і сис-
тем" / Стрижак Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4157 А] 

 УДК 519.85:004.42 
10211. Тарек Юсеф Баді Біштаві. Обчислювальні методи ідентифікації моде-

лей в задачах прогнозування телетрафіку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Тарек 
Юсеф Баді Біштаві ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4177 А] УДК 519.87 

10212. Филипська Д. І. Методи та моделі прийняття рішень у слабоформа-
лізованих системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Филипська Діана Іванівна ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — [2011-6424 А] УДК 519.81 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 
10213. Ахметов В. С. Кінематичні параметри галактики за даними сучасних 

астрометричних каталогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Ахметов Володимир Сабір-
джанович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-5571 А] УДК 524.6-325.2+521.96 
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10214. Захожай О. В. Особливості розподілу енергії в спектрах систем з нав-
колосубзоряними дисками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Захожай Ольга Воло-
димирівна ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2011-5677 А] УДК 523 

10215. Лозицька Н. Й. Вікові варіації магнітних полів сонячних плям та їх 
прояви у міжпланетному просторі та геосфері : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / 
Лозицька Наталія Йосипівна ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (43 назви). 
— 100 пр. — [2011-6138 А] УДК 523.982-337 

10216. Овсак О. С. Визначення параметрів вертикальної структури аерозоль-
ної складової атмосфер планет-гігантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Овсак 
Олександр Степанович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2011. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (22 назви). — 100 пр. — [2011-6284 А] 

 УДК 523.45/.48-852 
10217. Рублевський О. М. Визначення розмірів фотометричних неодноріднос-

тей на поверхні астероїда 4 Веста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Рублевський 
Олексій Миколайович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [НДІ "Крим. 
астрофіз. обсерваторія"]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — 
100 пр. — [2011-6344 А] УДК 523.44 

10218. Саідов Т. А. Проблеми компактифікації додаткових вимірів у багато-
вимірних космологічних теоріях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Саідов Тамерлан Адамович ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 та в тексті. 
— 100 пр. — [2011-6777 А] УДК 524.83:531.5 

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

На ступінь доктора 
10219. Даценко Л. М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільст-

ва: теоретико-методологічні засади та практична реалізація : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / Даценко 
Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 32 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 26—30 (52 назви). — 100 пр. — [2011-7198 А] УДК 528.94 

10220. Катушков В. О. Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівницт-
ві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геоде-
зія, фотограмметрія та картографія" / Катушков Володимир Олексійович ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (45 назв). — 
100 пр. — [2011-7237 А] УДК 528.02:624 

10221. Самойленко О. М. Геодезичні методи визначення геометричних пара-
метрів динамічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Самойленко Олександр 
Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 26—29 (39 назв). — 100 пр. — [2011-7410 А] УДК 528.48:528.221 
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10222. Церклевич А. Л. Методи і моделі дослідження та інтерпретації гравіта-
ційного поля планет земної групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія і картографія" / Церклевич Анатолій 
Леонтійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 34 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—31 (50 назв). — 100 пр. — [2011-4293 А] УДК 528.2 

На ступінь кандидата 
10223. Гавриленко Д. Ю. Обґрунтування та дослідження інформаційних і 

просторово-топологічних моделей об'єктів земельних кадастрових систем : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніто-
ринг земель" / Гавриленко Дмитро Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Донец. 
нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-5617 А] УДК 528.4 

10224. Задемленюк А. В. Використання технології кінематики в реальному часі 
(RTK) для розв'язання прикладних задач геодезії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картогра-
фія" / Задемленюк Антоніна Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5670 А]
 УДК 528.02:521.91 

10225. Тішаєва А. М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композицій-
ного розподілу за даними дистанційного зондування Землі : (на прикл. Півн. Причорно-
мор'я) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. 
інформатика" / Тішаєва Анастасія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-5881 А] УДК 528.88(477.7) 

10226. Шевчук В. М. Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами 
аерокосмічного знімання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Шевчук Володимир Ми-
колайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 22 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5931 А] УДК 528.47:528.711 

10227. Янчук О. Є. Геодезичний моніторинг техногенно-навантажених терито-
рій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Гео-
дезія, фотограмметрія та картографія" / Янчук Олександр Євгенович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 
2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4545 А] 

 УДК 528.481 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 
10228. Биков М. О. Моделювання фотоперетворюючих гетероструктур на ос-

нові аморфного та монокристалічного кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 
Биков Михайло Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5998 А] 

 УДК 53:621.383.8 
10229. Гамаюн О. В. Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в гра-

фені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Тео-
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рет. фізика" / Гамаюн Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 
ім. М. М. Боголюбова. — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 
[2011-7886 А] УДК 530.145+538.9 

10230. Доля С. М. Бозе-системи, що квазіточно розв'язуються на основі квад-
ратичних алгебр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Доля Сергій Миколайович ; НАН України, Фіз.-
техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-6091 А] УДК 530.145.61 

10231. Сліпушенко С. В. Особливості перемежаємості у фізичних системах зі 
слабкою хаотичністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Сліпушенко Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т 
монокристалів. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-4990 А] УДК 530.182 

532 Загальні питання механіки рідин.  
Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 
10232. Усатенко О. В. Кореляційні властивості випадкових дискретних дина-

мічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Усатенко Олег Вікторович ; НАН України, Нац. 
наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Уси-
кова]. — Х., 2011. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2011-5885 А]
 УДК 531.3 

На ступінь кандидата 
10233. Бабенко С. В. Стійкість руху неперервно-дискретних великомасштаб-

них механічних систем при структурних збуреннях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Бабенко Сергій Ві-
талійович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7128 А] 

 УДК 531.36 
10234. Бердник О. М. Моделювання гідромеханічних явищ у каналах із легко-

проникною шорсткістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Бердник Оксана Михайлівна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-5996 А] УДК 532.542:519.876.5 

10235. Богун Р. І. Визначення динамічних характеристик рухомого об'єму рі-
дини, частково обмеженого абсолютно твердими і пружними поверхнями : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механі-
ка" / Богун Роман Ігорович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2011-4608 А] УДК 532.5 

10236. Вятчанінов О. В. Властивості розв'язків дискретної системи Вольтерри : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе-
ренц. рівняння" / Вятчанінов Олександр Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-5355 А] УДК 531.36:517.98 

10237. Греков О. М. Розробка акустичних диференціально-часових методів і 
засобів контролю динаміки природних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
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речовин" / Греков Олександр Миколайович ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — 
Севастополь, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-6549 А] УДК 532.574 

10238. Клещонок А. В. Моделювання структурної нестійкості нематичних 
систем, наповнених мікро- та наночастинками : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Клещонок Андрій Вале-
рійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2011-4932 А] УДК 532.77 

10239. Ковальчук Б. П. Нелінійна динаміка рідини з вільною поверхнею в ре-
зервуарі, який виконує кутові рухи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Ковальчук Богдан Петрович ; 
НАН України, Міжнар. мат. центр. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 120 пр. — [2011-4636 А] УДК 532.59 

10240. Польовий О. Б. Чисельне моделювання взаємодії ударних хвиль з пог-
раничним шаром при наявності тепло- і масообміну з обтічною поверхнею : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка ріди-
ни, газу та плазми" / Польовий Олег Борисович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Ін-т трансп. систем і технологій НАН України "Трансмаг"]. — Дніпропет-
ровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-
5047 А] УДК 532.516 

10241. Ружицький І. С. Неусталені режими сумісного руху резервуару 
еліпсоїдальної форми, частково заповненого рідиною : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Ружицький 
Ігор Сергійович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4027 А] УДК 532.595 

10242. Слюсаренко О. Ю. Процеси релаксації та подолання потенціальних 
бар'єрів в системах зі статистикою Леві та немарківськими кореляціями : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізи-
ка" / Слюсаренко Олексій Юрійович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем, 
[Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4991 А] УДК 531.19 

10243. Столярова Я. С. Еволюція обертань твердого тіла під дією збурюючих 
та керуючих моментів сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Столярова Яніна Сергіївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т приклад. математики і механіки, [Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — До-
нецьк, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2011-7086 А]
 УДК 531.55 

10244. Цебрій О. Р. Малі коливання фізичного маятника з порожниною част-
ково заповненою рідиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Цебрій Олексій Романович ; НАН Украї-
ни, Ін-т математики. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-4290 А] УДК 531.01 

535 Оптика 

На ступінь доктора 
10245. Єфімова С. Л. Спектроскопія електронних збуджень у молекулярних 

нанокластерах з різною структурною досконалістю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Єфімова Світ-
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лана Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів 
Наук.-технол. комплексу "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Х., 2011. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — [2011-6959 А] 

 УДК 535.373.2:667.287-022.532 
10246. Єщенко О. А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-

діелектричних та напівпровідникових наноструктурах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Єщенко 
Олег Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 35 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2011-7569 А] УДК 535.3 

10247. Купко О. Д. Науково-технічні основи еталонних вимірювань спектраль-
них і редукованих величин оптичного випромінення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Купко Олександр Данилович ; Наук. науч. центр "Ін-т метрології". — Х., 
2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (72 назви). — 100 пр. — [2011-4576 А]
 УДК 535.8 

10248. Родіонов В. Є. Електролюмінесцентні плівкові структури та індикатори 
на основі широкозонних матеріалів та НВЧ кераміки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Родіонов Валерій 
Євгенович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Ін-т фізики напі-
впровідників ім. В. Є. Лашкарьова]. — Х., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 
(71 назва). — 100 пр. — [2011-4013 А] УДК 535.376.085.32 

10249. Шведов В. Г. Взаємодія неперервних та імпульсних сингулярних оптич-
них пучків з мікро- та наночастинками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Шведов Владлен Геннадійо-
вич ; Ін-т фіз. оптики, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Львів, 2011. — 
32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29. — 100 пр. — [2011-5078 А] УДК 535 

На ступінь кандидата 
10250. Грищук О. Ю. Діелектричний підхід до опису взаємодії малих части-

нок в розчині електроліту та під дією електромагнітного випромінювання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія 
поверхні" / Грищук Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуй-
ка. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-5644 А]
 УДК 535.34+535.36 

10251. Іванський Б. В. Оствальдівське дозрівання наноструктур в умовах ди-
фузійно-вагнерівського механізму масопереносу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іванський Бог-
дан Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-6162 А] 

 УДК 535.658.2:536.421 
10252. Клименко М. В. Спектральні оптичні характеристики InGaN/GaN напі-

впровідникових гетероструктур з квантовими ямами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Клименко Михайло 
Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — 
Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2011-5703 А] УДК 
535.343.2 

10253. Кушнір О. П. Псевдобрюстерівське просвітлення плоскопаралельних 
структур оптичних фільтрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.05 "Оптики, лазер. фізика" / Кушнір Олег Павлович ; Ін-т фіз. 
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оптики, [Львів. нац. аграр. ун-т, М-во аграр. політики та продовольства України]. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-5742 А] УДК 535.668.2+535.417 

10254. Лисюк В. О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок пере-
хідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 
Лисюк Віктор Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2011-3629 А] 

 УДК 535.343.2:538.971 
10255. Манько Д. Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Со-вмісних 

аморфних металевих сплавів і шаруватих структур : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Манько Дмитро 
Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2011-7308 А] УДК 535.331:537.312.8 

10256. Чечко В. Є. Особливості аномального світлорозсіяння у розчинах з силь-
ними водневими зв'язками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Чечко Володимир Євге-
нійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 10—12 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4331 А] УДК 535.36 

10257. Шалапська Т. А. 5d-4f люмінесценція іонів лантанідів у фосфатних спо-
луках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фі-
зика напівпровідників і діелектриків" / Шалапська Тетяна Антонівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 
— 100 пр. — [2011-4350 А] УДК 535.37 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 
10258. Костіков А. О. Ідентифікація та оптимізація геометричних параметрів 

об'єктів енергетики і радіоелектроніки шляхом розв'язання обернених задач теплопро-
відності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика і пром. теплоенергетика" / Костіков Андрій Олегович ; НАН України, 
Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2011. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (40 назв). — 100 пр. — [2011-3513 А] УДК 536.24:621.311 

10259. Кулінський В. Л. Асиметрія критичної поведінки рідинних систем : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізи-
ка та молекуляр. фізика" / Кулінський Володимир Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — 
[2011-4941 А] УДК 536.22 

10260. Непочатенко В. А. Основні закономірності формування доменної струк-
тури в сегнетоеластиках і багатоосьових сегнетоелектриках : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Непочатенко Віктор Андрійович ; Ін-т фізики НАН України, [Білоцерків. нац. аграр. 
ун-т, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (43 назви). — 100 пр. — [2011-3796 А] УДК 536.424.1:537.226 

На ступінь кандидата 
10261. Воронко Т. Є. Термодинамічні властивості металевого церію в критич-

ній області г-б переходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
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наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Воронко Тетяна Євгенівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 15 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 11—12 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5616 А] УДК 536.7 

10262. Косогор А. О. Термодинамічна теорія процесів стабілізації та дестабілі-
зації мартенситних фаз сплавів з ефектом пам'яті форми : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Косогор Анна 
Олексіївна ; Ін-т магнетизму НАН та М-ва освіти і науки України, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2011-6987 А] УДК 536.42 

10263. Луданов К. І. Розробка, моделювання та оптимізація елементів систем 
сонячного гарячого водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Луданов 
Костянтин Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. 
матеріалознав. НАН України]. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-4645 А] УДК 536.7:662.997 

10264. Пархоменко Г. О. Визначення параметрів тепловтрат та аналіз енерго-
ефективності приміщень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Пархоменко Гліб Олек-
сандрович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 125 пр. — [2011-3868 А] УДК 536.24:697.1 

10265. Попов С. М. Низькотемпературне теплове розширення чистих вуглеце-
вих нанотрубок та нанотрубок, що містять домішки газів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Попов 
Сергій Миколайович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — 
Х., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5218 А]
 УДК 536.48 

10266. Тарасевич Д. В. Статистична теорія рівноважних характеристик "кла-
сичних" кристалів і границь їх термодинамічної стійкості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізи-
ка" / Тарасевич Дар'я Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6394 А] 

 УДК 536.9:544.22 
10267. Черненко О. С. Роль теплового випромінювання і стефанівської течії в 

процесах високотемпературного тепломасообміну частинок з газом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та моле-
куляр. фізика" / Черненко Олександр Сергійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 
— Одеса, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — [2011-4312 А]
 УДК 536.4 

10268. Шейко Н. Л. В'язкопружні властивості льоду в околі точки плавлення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 "Тепло-
фізика та молекуляр. фізика" / Шейко Наталія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2011-5101 А] УДК 536.48 

10269. Яцевський В. А. Теплообмін і гідродинаміка в маслонаповненому тра-
нсформаторному обладнанні з зовнішнім охолодженням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоене-
ргетика" / Яцевський Віталій Аркадійович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — 
К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв) та в підрядк. прим. — 
120 пр. — [2011-7920 А] УДК 536.24:621.314.21 
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537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 
10270. Зубов Е. Є. Основний стан і колективні явища у вузькозонних металоок-

сидних системах з рідкісноземельними іонами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Зубов Едуард Євге-
нович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2011. — 41 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (35 назв). — 100 пр. — [2011-4921 А] УДК 537.632 

10271. Пономарьов О. Г. Оптимізація нелінійних процесів формування пучка 
в ядерному скануючому мікрозонді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / Пономарьов Олек-
сандр Георгійович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т приклад. фізики 
НАН України]. — Х., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (41 назва). — 100 пр. 
— [2011-5268 А] УДК 537.533.3 

10272. Семчук О. Ю. Особливості електричних, оптичних та теплових проце-
сів, обумовлених лазерним опроміненням поверхні конденсованого середовища: 
теоретичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Семчук Олександр Юрійович ; НАН Украї-
ни, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(61 назва). — 100 пр. — [2011-5848 А] УДК 537.226:535.37 

10273. Тропіна А. А. Теоретичні основи процесів горіння, стимульованих рів-
новажною і нерівноважною плазмою електричного розряду : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плаз-
ми" / Тропіна Альбіна Альбертівна ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. 
— К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 (47 назв). — 100 пр. — [2011-7094 А]
 УДК 537.523 

10274. Шуда І. О. Вплив ієрархічної будови і самоподібності на самоорганіза-
цію складних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шуда Ірина Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. 
— Суми, 2011. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — 100 пр. 
— [2011-5105 А] УДК 537.2:536.75 

На ступінь кандидата 
10275. Дзюблюк В. В. Магнітні та резонансні властивості гетерофазних і нано-

структурованих плівок оксидних магнетиків на основі марганцю та заліза : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.11 "Магнетизм" / 
Дзюблюк Валерій Володимирович ; Ін-т магнетизму НАН України та М-ва освіти і 
науки України. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 
[2011-5653 А] УДК 537.63 

10276. Євстаф'єв О. І. Вибухова нестабільність магнітопружних хвиль : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магне-
тизм" / Євстаф'єв Олександр Іванович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-7213 А]
 УДК 537.6 

10277. Загороднюк С. П. Магнітопружна модель феромагнітних мартенситів 
Ni-Mn-Ga : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Загороднюк Сергій Петрович ; Ін-т магнетизму НАН 
України та М-ва освіти і науки України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2011-6961 А] УДК 537.62 
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10278. Казанський О. В. Випромінювання та розсіяння широкосмугових ім-
пульсів складними структурами з щілинних антен, що розширюються : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Ка-
занський Олег Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-5690 А] 

 УДК 537.876.4:621.374 
10279. Кочетов Б. А. Нестаціонарні електромагнітні поля в поперечно-неодно-

рідних багатозв'язних циліндричних і конічних лініях передачі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Кочетов 
Богдан Анатолійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Уси-
кова, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3525 А] УДК 537.87 

10280. Легенький М. М. Розповсюдження та випромінювання імпульсних сиг-
налів в діелектричних хвилеводах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Легенький Максим Миколайович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-5749 А] УДК 537.876.4:621.372.81 

10281. Лінник А. Ф. Збудження кільватерних полів послідовністю релятивіст-
ських електронних згустків в діелектричних структурах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. части-
нок" / Лінник Анатолій Федорович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-7297 А] 

 УДК 537.533.7:537.162 
10282. Ляшков О. Ю. Молекулярно-електронні процеси в газочутливих кера-

мічних структурах на основі оксиду цинку з домішкою срібла : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Ляшков Олександр Юрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніп-
ропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-7304 А] УДК 537.321 

10283. Овчаренко К. О. Дифракція електромагнітних хвиль на пласких пе-
ріодичних наноструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Овчаренко Катерина Олегівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7648 А] УДК 537.874.6 

10284. Пишкін П. В. Динаміка спін-поляризованої електронної рідини : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Пишкін Павло Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. темпера-
тур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-5513 А] УДК 537.311.4:537.312.8 

10285. Радіонов В. П. Способи підвищення ефективності та розширення функ-
ціональних можливостей активних квазіоптичних резонаторів терагерцевого діапазону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика 
приладів, елементів і систем" / Радіонов Володимир Петрович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки, [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України]. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6328 А]
 УДК 537.862 

10286. Сілкін М. Ю. Формування та діагностика пучків іонів для іонно-проме-
невих методів модифікації поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / Сілкін Михайло 
Юрійович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-5853 А] УДК 537.534.2.082 

10287. Слободенюк А. О. Графен та нерелятивістський двовимірний електрон-
ний газ у неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Слободенюк Артур Олексійо-
вич ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2011. — 16 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7911 А] УДК 537.862 

10288. Сухаревський І. О. Розсіяння електромагнітних хвиль на викривлених 
екранах скінченної товщини і діелектричних обтікачах антен : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Сухаревсь-
кий Ілля Олегович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6393 А]
 УДК 537.874.4 

10289. Чаркіна О. В. Особливості динаміки топологічних солітонів та їх зв'я-
заних станів у низьковимірних системах з сильною дисперсією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Чар-
кіна Оксана Вікторівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6450 А]
 УДК 537.611.3:544.77 

539 Фізична природа матерії 

На ступінь доктора 
10290. Абдікарімов Б. Ж. Критичні явища пароутворення та розшарування у 

просторово неоднорідних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Абдікарімов 
Бахитхан Жунайдович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 30 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—27 (27 назв). — 100 пр. — [2011-6481 А] УДК 539 

10291. Балицький О. О. Властивості та формування нано- і гетероструктур на 
основі сполук системи АІІІВVI : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Балицький Олексій Олександрович ; 
Ін-т фіз. оптики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2011. — 33 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (35 назв). — 100 пр. — [2011-5987 А] 

 УДК 538.9 
10292. Боровий М. О. Біляпорогова кратна іонізація внутрішніх електронних 

оболонок атомів кремнію та 3d-, 5d-металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Боровий Микола Олек-
сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2011-4861 А] УДК 538.9 

10293. Дрьомов В. В. Особливості руху фронту твердіння плоского зливка 
при фізичних впливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Дрьомов Володимир 
Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Дон-
бас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 
(23 назви). — 150 пр. — [2011-5188 А] УДК 539.19 

10294. Калініченко О. І. Радіаційно-акустичні ефекти при взаємодії частинок 
проникаючих випромінювань з твердим тілом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Калініченко Олек-
сандр Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. 
центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2011. — 
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (63 назви). — 100 пр. — [2011-6969 А] 

 УДК 538.97 
10295. Опанасюк А. С. Структурні, електрофізичні та оптичні властивості плі-

вок сполук А2В6 і гетеропереходів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 
Опанасюк Анатолій Сергійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 38 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 32—35 (50 назв). — 100 пр. — [2011-4967 А] УДК 538.975 

10296. Проценко С. І. Фізичні процеси і властивості наноструктурованих плі-
вкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Проценко Сергій Іванович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 37 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—35 (57 назв). — 100 пр. — [2011-7672 А] УДК 538.9:537.533.35 

10297. Скрипник Ю. В. Вплив розмірності системи на перебудову спектрів 
елементарних збуджень у домішкових кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Скрипник Юрій 
Вікторович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2011. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2011-6372 А] УДК 538.9:539.219.1 

10298. Хархаліс Л. Ю. Локалізовані і делокалізовані стани та ефекти міжчас-
тинкових взаємодій в низькосиметричних напівпровідникових кристалах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівп-
ровідників і діелектриків" / Хархаліс Любов Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужго-
род. нац. ун-т". — Ужгород, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). 
— 100 пр. — [2011-4272 А] УДК 538.915 

10299. Хижний В. І. Високочастотне електромагнітне збудження звуку в про-
відних та магнітних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Хижний Валерій Іванович ; НАН 
України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Ін-т радіофізики та елект-
роніки ім. О. Я. Усикова]. — Х., 2011. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—28. — 100 пр. 
— [2011-5893 А] УДК 538.955 

На ступінь кандидата 
10300. Андрусик А. Я. Термодинамічні і динамічні властивості сегнетоактив-

них сполук із двоямним асиметричним потенціалом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Андрусик Андрій 
Ярославович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-5970 А] 

 УДК 538.9 
10301. Бондар В. М. Перерізи виходу гамма-квантів у реакціях поглинання 

нейтронів ядрами середньої та важкої ваги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок та високих 
енергій" / Бондар Віра Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-5121 А] УДК 539.172 

10302. Букін Г. В. Індуковані тиском переходи високий спін — низький спін 
іонів Fe2+ в координаційних сполуках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Букін Геннадій Володимиро-
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вич ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2011. — 
26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23. — 100 пр. — [2011-7157 А] 

 УДК 538.915.092:546.302 
10303. Галстян І. Є. Електронна структура дефектів і електричні властивості 

вуглецевих нанотрубок і їх композитів на основі політетрафторетилену : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Галстян Ірина Євгенівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмо-
ва. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20. — 100 пр. — [2011-6532 А] 

 УДК 538.915+537.312.9]:546.26 
10304. Гудименко О. Й. Рентгенівська дифрактометрія приповерхневих шарів 

та гетероструктур на основі Si(Ge) та In(Ga)As : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гудименко Олек-
сандр Йосипович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. 
— К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-7558 А] 

 УДК 538.9 
10305. Гурін І. В. Розробка та дослідження новітніх матеріалів на піровуглеце-

вій зв'язці для сучасної енергетики, машинобудування та медицини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Гурін Ігор Вячеславович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, 
[Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 150 пр. — [2011-5649 А] УДК 538.9 

10306. Злобін С. О. Структурні та люмінесцентні властивості кремнієвих плів-
кових нанокомпозитів з модифікованою оксидною матрицею : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Злобін Сергій Олександрович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 
НАН України. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 
150 пр. — [2011-5680 А] УДК 538.9 

10307. Караваєва Н. Л. Композиційні сцинтилятори на основі монокристаліч-
них гранул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Караваєва Наталія Леонідівна ; НАН України, 
Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5695 А] УДК 539.1.074.3:547.636.3 

10308. Карачевцев М. В. Наногібриди вуглецевих нанотрубок з полінуклеоти-
дами: структура та енергії взаємодії між компонентами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізи-
ка" / Карачевцев Максим Вікторович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2011-5414 А] УДК 539.194/.196-022.532 

10309. Килимчук І. В. Оптимізація роздільної здатності сцинтиляційних детек-
торів короткопробіжного випромінювання за допомогою експериментального і ком-
п'ютерного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Килимчук Інна Воло-
димирівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, [Ін-т 
магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7238 А] 

 УДК 539.1.074.3:546]:004.421 
10310. Коноплянко Д. Ю. Інтеркальовані нанокомпозитні конденсатори на 

основі шаруватих кристалів А3В6 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Коноплянко Денис Юрійович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ІПН НАН України ім. І. Н. Францевича, 
НАН України]. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-6204 А] УДК 538.9 

10311. Кравченко Л. Ю. Особливості надплинності у двокомпонентних ато-
марних та екситонних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кравченко Людмила Юріївна ; НАН 
України, Ін-т монокристалів. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2011-4742 А] УДК 538.94 

10312. Кукуста Д. О. Моделювання релятивістських ефектів у рентгенівських 
спектрах поглинання сплавів на основі перехідних металів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кукуста 
Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 
2011. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-6674 А] УДК 538.915:537.362 

10313. Лізунова С. В. Модель багатопараметричної дифузнодинамічної комбі-
нованої дифрактометрії багатошарових систем зі складною коміркою і дефектами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Лізунова Світлана Вячеславівна ; НАН України, Ін-т металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. 
— [2011-6691 А] УДК 538.9 

10314. Манілов А. І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Рd / пористий 
Si при взаємодії з воднем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Манілов Антон 
Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (15 назв). — 120 пр. — [2011-4951 А] УДК 538.95 

10315. Нагорний С. С. Альфа-розпад природних ізотопів вольфраму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, 
елементар. частинок та високих енергій" / Нагорний Сергій Сергійович ; НАН Украї-
ни, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-4770 А] УДК 539.164 

10316. Покладок Н. Т. 3d-інтеркаляційна модифікація шаруватих кристалів 
для пристроїв спінтроніки та молекулярної енергетики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Покладок 
Надія Теофілівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4788 А] УДК 538.911-022.532 

10317. Самофалова В. М. Тунельна спектроскопія елементарних збуджень в 
сильнокорельованих системах : (металооксиди) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Самофалова 
Вікторія Миколаївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15. 
— 100 пр. — [2011-7412 А] УДК 538.935:549.521.61 

10318. Симочко Д. М. Дослідження реакцій (г,г') та (г,n)m на ядрах 85Rb, 87Rb, 
110Pd, 112Cd, 113In, 195Pt, 199Hg в області енергій 4-18 MeB : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. части-
нок та високих енергій" / Симочко Дмитро Мирославович ; НАН України, Ін-т ядер. 
дослідж., [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-7071 А] УДК 539.172 
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10319. Синашенко О. В. Електро- і магніторезистивні властивості плівкових 
систем на основі Cr, Cu та Fe в умовах взаємної дифузії атомів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Синашенко Оксана Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2011-4667 А] УДК 538.975 

10320. Шигорін П. П. Гідродинамічне наближення в теорії систем багатьох 
частинок за наявності квантового виродження зі зламом симетрії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Ши-
горін Павло Павлович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем, [Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-4382 А] УДК 538.94 

10321. Ширма Ю. О. Ізотопічні ефекти в пружному та непружному розсіянні 
ядер 12, 13, 14С + 16, 18О : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок та високих енергій" / Ширма 
Юрій Олегович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6854 А] УДК 539.171/.172 

10322. Юрченко С. С. Бета-розпад113Cd та альфа-розпад 151Eu : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. 
частинок та високих енергій" / Юрченко Сергій Сергійович ; НАН України, Ін-т 
ядер. дослідж. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). 
— 100 пр. — [2011-4599 А] УДК 539.164/.165 

10323. Яковенко В. М. Дослідження радіаційного розпаду В0
s-мезона та сис-

тема радіаційного моніторингу в експерименті LHCВ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. части-
нок та високих енергій" / Яковенко Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т ядер. 
дослідж., [Лаб. ліній. прискорювача ун-ту Париж 11 НАН Франції]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4541 А] 

 УДК 539.1 
10324. Ячменьов О. О. 4Не+Т взаємодія та збуджені стани ядер 4,6Не та 6Li : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика 
ядра, елементар. частинок та високих енергій" / Ячменьов Олексій Олексійович ; 
НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-5120 А] УДК 539.172 

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

На ступінь доктора 
10325. Гордієнко Ю. Г. Масштабно-інваріантна поведінка дефектних субструк-

тур в умовах локалізованої пластичної деформації металів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Гордієнко Юрій 
Григорович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. — 
К., 2011. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—41 (34 назви). — 100 пр. — [2011-7190 А]
 УДК 539.37/.38 

10326. Гук Н. А. Обернені стаціонарні задачі деформування тонкостінних оболо-
нок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Гук Наталія Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—32 
(26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5179 А] УДК 539.3 
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10327. Кирилюк В. С. Тривимірні змішані задачі статики термоелектропруж-
ності для півпростору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Кирилюк Віталій Семенович ; 
НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — 100 пр. — [2011-7239 А] УДК 539.3 

10328. Сорока О. Б. Методологія оптимізації зносостійких покриттів за крите-
ріями міцності і роботоздатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Сорока Олена Борисівна ; 
Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—34 (35 назв). — 100 пр. — [2011-4130 А] УДК 539.4 

На ступінь кандидата 
10329. Безус О. В. Особливості неоднорідних структур у ферит-гранатових плів-

ках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фі-
зика твердого тіла" / Безус Олексій Вікторович ; НАН України, Ін-т електрофізики і 
радіац. технологій, [Донец. нац. ун-т МОН МС України]. — Х., 2011. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2011-4430 А] УДК 539.216 

10330. Білова О. В. Застосування методу збурення при розв'язанні контактних 
задач для тіл з криволінійною анізотропією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Білова 
Оксана Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад. 
України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-6901 А] УДК 539.3 

10331. Васільєв К. В. Пружна рівновага обмежених плоскими поверхнями кус-
ково-однорідних тіл з тонкими дефектами за поздовжнього зсуву : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Васільєв Кирил Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6034 А] УДК 539.3 

10332. Волошко О. І. Аналіз привершинних зон тріщини в тонкому прошарку, 
що з'єднує два ізотропних матеріали : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Волошко Олег 
Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5353 А] 

 УДК 539.3 
10333. Галушко С. М. Рентгенографічне дослідження локальної атомної струк-

тури подвійних та потрійних розплавів алюмінію 3d металами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Галушко Сергій 
Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5357 А] УДК 539.26 

10334. Гвоздюк М. М. Розроблення методу оцінювання опірності руйнуванню 
композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Гвоздюк Микола Мар'янович ; 
НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5623 А] УДК 539.4 

10335. Гнатенко Г. О. Обернені нестаціонарні задачі для пружних конструк-
цій, що складаються із балок і циліндричних оболонок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
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Гнатенко Григорій Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Під-
горного, [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4564 А] УДК 539.3 

10336. Дикун Н. І. Модифікація властивостей телуриду свинцю та твердих ро-
зчинів на його основі для термоелектричних перетворювачів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во 
електрон. техніки" / Дикун Наталія Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20. 
— 100 пр. — [2011-6945 А] УДК 539.2:621.36 

10337. Добряк О. А. Дослідження температурних напружень у п'єзопластинах 
з отворами і тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Добряк Оксана Анатоліївна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-6949 А] УДК 539.3 

10338. Євтушенко А. І. Дослідження поверхневих збуджень в оптично-анізо-
тропних монокристалах ZnO та 6H-SiC у однорідному магнітному полі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівп-
ровідників і діелектриків" / Євтушенко Альона Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Ужгород. нац. ун-т", [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Ужгород, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16. — 120 пр. — [2011-4908 А] 

 УДК 539.2:621.315.5 
10339. Жиленко Т. І. Дослідження квазірівноважних умов поверхневої кон-

денсації фрактальних структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Жиленко Тетяна Іванівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т приклад. фізики, [Сум. держ. ун-т]. — Суми, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2011-4718 А] УДК 539.2 

10340. Ігнатишин М. І. Розробка методики розрахунку напружено-деформо-
ваного стану та визначення механічних параметрів залізобетонних конструкцій мос-
тів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Меха-
ніка деформів. твердого тіла" / Ігнатишин Микола Іванович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя, [Мукачів. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6616 А] УДК 539.3:624.21.012.3 

10341. Калтаєв Х. Ш. Вплив азотвмісного відновного середовища на об'ємні 
та поверхневі характеристики сапфіру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Калтаєв Халіл Шамсаддин-огли ; 
НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-5693 А] УДК 679.822:535.377:539.216 

10342. Карасьова Є. В. Повзучість перехідних металів і сплавів Zr, Hf, Zr1Nb, 
Nb, NbTi в різних структурних станах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Карасьова Євгенія Василів-
на ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, [Нац. наук. центр "Хар-
ків. нац. ун-т радіоелектроніки"]. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-7235 А] УДК 539.376 

10343. Карпенко Н. В. Закономірності багатофазної евтектичної кристалізації 
у сплавах заліза з фосфором та бором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Карпенко Надія Валеріївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-5697 А] УДК 539.2:548 
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10344. Кравченко В. О. Фазовий і елементний склад та електрофізичні і магніто-
резистивні властивості плівкових сплавів на основі Со, Fe та Ni : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Кравченко Володимир Олексійович ; Сум. держ. ун-т, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка]. — Суми, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-4741 А] УДК 539.216 

10345. Лебедь О. М. Технологічні методи керування структурою епітаксійних 
шарів і монокристалів GAAS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Лебедь Олег 
Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Ін-т фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Херсон. держ. мор. ін-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5746 А] УДК 539.23:532.785 

10346. Леонов Д. С. Моделі структурних змін у (квази)бінарних твердих роз-
чинах (Ті1-cWc)B2 та ГЦК-Ni1-cAlc: термодинаміка і кінетика : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лео-
нов Дмитро Сергійович ; Сум. держ. ун-т, [Техн. центр НАН України]. — Суми, 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3620 А]
 УДК 539.2/.3 

10347. Лисенко І. О. Мікроструктурні перетворення у конденсованих системах 
підданих радіаційному впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Лисенко Ірина Олегівна ; НАН України, 
Ін-т приклад. фізики. — Суми, 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-4945 А] УДК 539.2 

10348. Мицюк С. В. Вплив початкових дефектів на величину ресурсу тіл обер-
тання в умовах багатоциклового навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Мицюк Сергій Вікторович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7025 А] УДК 539.3 

10349. Некислих К. М. Напружено-деформований стан клиноподібних пруж-
них тіл з прямолінійними тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Некислих Кате-
рина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 17 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6721 А] УДК 539.3 

10350. Поліщук О. С. Опис непружного деформування матеріалів, чутливих 
до виду напруженого стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Поліщук Олександр Сер-
гійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3936 А] УДК 539.3 

10351. Половинко Т. І. Метод та засоби цифрової кореляції спекл-зображень 
для контролю напружено-деформованого стану полімерних композитів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи 
контролю та визначення складу речовин" / Половинко Тарас Ігорович ; НАН Украї-
ни, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3937 А] УДК 539.375:681.7 

10352. Проданов М. В. Атомістичне моделювання трибологічних явищ у на-
норозмірних системах, що містять вуглецеві поверхні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Прода-
нов Микола Вікторович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5790 А] УДК 539.216-032.36-022.532 
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10353. Прохода О. С. Атомні моделі процесів зміни структури матеріалів під 
час термообробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Прохода Олександр Сергійович ; Дніпропет-
ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5791 А] УДК 539.213-034 

10354. Процюк Ю. Б. Статичні задачі термопружності для шаруватих термо-
чутливих тіл канонічної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Процюк Юрій Бори-
сович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстри-
гача. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6324 А]
 УДК 539.3 

10355. Рябоконь С. А. Пружно-пластичне деформування пластинчатих елементів 
конструкцій з отворами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Рябоконь Сергій Андрійович ; 
Луц. нац. техн. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Луцьк, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4033 А] УДК 539.3 

10356. Рябощук М. М. Закономірності розсіювання електронів при електроно-
графічних дослідженнях аморфних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Рябо-
щук Михайло Михайлович ; Сум. держ. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Суми, 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5843 А] 

 УДК 539.213:539.219 
10357. Сафрюк Н. В. Рентгеноструктурна характеризація багатошарових сис-

тем Al(In)GaN на полярних площинах сапфіру : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сафрюк Надія 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-7679 А]
 УДК 539.26 

10358. Соколова Л. В. Розв'язання задач про вільні коливання кругових ци-
ліндричних оболонок змінної товщини в уточненій постановці на основі сплайн-
апроксимації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Соколова Людмила Віталіївна ; 
НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4992 А] УДК 539.3 

10359. Стасюк Г. Б. Задачі термомеханіки неферомагнітних електропровідних 
тіл з плоскопаралельними границями за дії характерних типів імпульсних електромаг-
нітних полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Стасюк Галина Богданівна ; 
НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4806 А] УДК 539.3 

10360. Тимочко М. Д. Гальваномагнітні явища у модифікованих ультразвуком 
та г-опроміненням кристалах CdМnHgTe, Ge, Si : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Тимочко Ми-
кола Дмитрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-7453 А]
 УДК 539.95:621.315.59 
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10361. Ткачук А. М. Методи аналізу конструкційної міцності елементів ма-
шин при термомеханічному контакті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Ткачук Антон Миколайо-
вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-4203 А] УДК 539.3 

10362. Ушак Т. І. Коливання та стійкість пружних систем з дискретно-
неперервним розподілом параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ушак Тарас Ігоро-
вич ; Луц. держ. техн. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Луцьк, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5555 А] УДК 539.3 

10363. Фещук Ю. П. Розрахунок за граничною рівновагою оболонкових конст-
рукцій зі взаємодіючими гострокінцевими дефектами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
Фещук Юрій Петрович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4257 А] УДК 539.375 

10364. Фоменко О. І. Розробка технології видобутку гранітних блоків з вико-
ристанням портативних гідравлічних агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / 
Фоменко Олександр Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-4263 А] УДК 539.375:622.35 

10365. Хачатурова Т. О. Вплив електронної структури бар'єру на транспортні 
характеристики тунельних контактів з металевими електродами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Хачатурова Тетяна Олександрівна ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. 
— Донецьк, 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2011-6435 А]
 УДК 539.3 

10366. Шпильовий П. Б. Розробка та дослідження Nb-Al тонкоплівкової тех-
нології для сенсорних застосувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Шпильовий Павло Борисо-
вич ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, [Ін-т кіберне-
тики ім. В. М. Глушкова]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(27 назв). — 100 пр. — [2011-4393 А] УДК 539.23 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 
10367. Аміруллоєва Н. В. Закономірності адсорбції і інгібуючої дії катіоноак-

тивних поліелектролітів і їх асоціатів з алкілсульфонатами натрію : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Аміруллоєва 
Наталя Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро-
петровськ, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-5564 А] УДК 54-128.4 

10368. Бородавка Т. В. Адсорбція та хімічні перетворення на поверхні крем-
неземів, модифікованих хітозаном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бородавка Тетяна Василівна ; 
НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2011-6910 А] УДК 543.51:543.42 
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10369. Криштоп Ю. Г. Кінетичні та термодинамічні особливості початкових 
стадій електрокристалізації цинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Криштоп Юрій Григорович ; ДВНЗ "Укр. 
держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропет-
ровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3549 А]
 УДК 543.55 

10370. Поврозін Є. А. Довгохвильові сквараїнові барвники як флуоресцентні 
біоаналітичні реагенти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Поврозін Євген Анатолійович ; НАН України, Фіз.-
хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [ДНУ "НТК "Ін-т монокристалів"]. — Одеса, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2011-4976 А] 

 УДК 543.426:667.28 
10371. Савчук Т. І. Іонні асоціати трийодид-, йодбромід- і петнахлорфенолят-іонів 

із основними барвниками та їх аналітичне застосування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Савчук Тетяна Іванів-
на ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Україн-
ки]. — Ужгород, 2011. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-7907 А] УДК 543.554.6 

10372. Тішакова Т. С. Спектрофотометричне визначення йоду та йодвмістних 
аніонів при використанні електрохімічного окиснення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Тішакова Тетяна Станісла-
вівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (14 назв). — 130 пр. — [2011-4675 А] УДК 543.422.7:544.653.23 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 
10373. Борщак В. А. Явища генерації і переносу в неідеальних гетероструктурах 

і створення на їх основі сенсорів зображень нового типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелект-
риків" / Борщак Віталій Анатолійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (60 назв). — 100 пр. — [2011-6017 А] 

 УДК 544.344 
10374. Будішевська О. Г. Полімераналогічні перетворення поліангідридів та 

хітозану для створення самовпорядкованих полімерних систем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. спо-
лук" / Будішевська Ольга Григорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. 
— 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (34 назви). — 100 пр. — [2011-6027 А] 

 УДК 544.275.7+544.777 
10375. Водолазька Н. О. Кислотність і сольватація в організованих розчинах: 

диференціююча дія наночастинок у ліофільних дисперсіях : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Водолазька Наталія 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 34 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (61 назва). — 150 пр. — [2011-5287 А] УДК 544.362+544.353.2 

10376. Гасюк І. М. Синтез та фізико-хімічні властивості катодних матеріалів 
літієвих джерел струму на основі складних залізовмісних оксидів : автореф. дис. на 
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10384. Войтко К. В. Каталазоподібні властивості нанопоруватих та нанорозмір-
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на ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2011. — 16, [1] с., 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і 
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аморфних і структурованих сплавів Al87Y5Ni8, легованих Gd (Dy) та/або Fe : автореф. 
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10404. Пшеничний Р. М. Розчинність оксидів рідкісноземельних елементів та 
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 УДК 544.65:546.9 

10406. Слинчак О. Л. Особливості флуктуацій концентрації в розбавлених 
водно-спиртових розчинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Слинчак Олена Леонідівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2011-4110 А] УДК 544.35 

10407. Стадник О. О. Синтез, електрохімічні та фотоелектрохімічні властивості 
оксидно-гідроксидних сполук кобальту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.05 "Електрохімія" / Стадник Ольга Олександрівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-4136 А] УДК 544.6:546.73 

10408. Цимбалюк В. В. Адсорбційні та каталітичні властивості матеріалів на 
основі базальтового туфу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Цимбалюк Валентина Василівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7482 А] УДК 544.478.32:553.532 

10409. Щебетовська Н. В. Нерівноважна кристалізація бінарних систем 
ароматичних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Щебетовська Наталія Віталіївна ; НАН України, Ін-т 
фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, [Донбас. нац. акад. буд-ва і 
архіт.]. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
150 пр. — [2011-7116 А] УДК 544.2 

10410. Ящішин І. О. Структура та стан поверхні нанокристалів ZrO2—Y2O3—
Cr2O3 і фізико-механічні властивості полікристалів на їх основі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Ящішин Ігор Олександрович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. 
— Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-7520 А] УДК 544.227:538.911 
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546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 
10411. Затовський І. В. Складнозаміщені металічно-фосфатні каркасні матриці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 
хімія" / Затовський Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (65 назв). — 100 пр. — [2011-7224 А]
 УДК 546.18:548.736 

10412. Кравченко О. В. Суміщені процеси отримання поліоксидів водню і ре-
куперації домішок з рідинних середовищ в нерівноважній низькотемпературній плазмі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія 
неорганіч. речовин" / Кравченко Олександр Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 27—36 (55 назв). — 100 пр. — [2011-5727 А] УДК 546.11:628.3 

На ступінь кандидата 
10413. Вавілова С. М. Змішані ізополініобовольфрамат-аніони 6-го ряду : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 
хімія" / Вавілова Світлана Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". 
— Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-5340 А] УДК 546:544.341.2.001.24 

10414. Дорошенко Ю. О. Утворення нанодисперсної конденсованої фази у 
ламінарних пилових полум'ях частинок металів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.17 "Хім. фізика, фізика горіння та вибуху" / 
Дорошенко Юлія Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2011-5187 А]
 УДК 546.36 

10415. Ігнатьєва В. В. Стан йонів та термодинамічні характеристики гетеро-
полівольфрамолантанідатів структурного типу Піккока—Віклі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Ігнатьєва 
Вікторія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донец. 
нац. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-5406 А] УДК 546.65:546.78:544.15 

10416. Кандаурова Н. В. Са2+-індукоковані зміни мембранного потенціалу мі-
тохондрій міометрія щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кандаурова Наталія Вадимівна ; НАН України, Ін-т біо-
хімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-7583 А] УДК 546.41:576.311.347 

10417. Коваленко О. О. Взаємодія алкоксидів молібдену та вольфраму, що міс-
тять кратні зв'язки метал-метал і метал-ліганд зі сполуками низькокоординованого 
фосфору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неор-
ганіч. хімія" / Коваленко Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-7592 А] УДК 546.77+546.78]:544.022.51 

10418. Крупко О. В. Вплив умов синтезу на процеси формування низькорозмір-
них структур Cd1-xMnxS (0<x<1) та дослідження їх властивостей : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Крупко 
Олена Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2011-3554 А] УДК 546.48.04 
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10419. Одинець Є. В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркас-
них сполук ніобію і танталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Одинець Євген Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 110 пр. — [2011-7650 А] УДК 546.02/.05 

10420. Осадчук С. В. Вплив важких і токсичних металів на розвиток гіпотро-
фії плода та методи її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Осадчук Сергій Валентинович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5088 А] 

 УДК 546.3:618.531-084 
10421. Писаревська С. В. Вольтамперометрія іонів Sc(III), Ga(III) та In(III) у 

присутності азобарвників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Писаревська Соломія Василівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Ужгород, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7375 А] 

 УДК 546.63:546.681/.682:667.281 
10422. Прокопів В. В. Кристалохімія власних точкових дефектів та область 

гомогенності CdTe, SnTe, PbTe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Прокопів Володимир Володимиро-
вич ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2011-7848 А] 

 УДК 546.48'54:544.022.347.3 
10423. Свірідова О. В. Вплив вихідних дефектів кремнію на процеси дефектоутво-

рення при легуванні та окисленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Свірідова Ольга 
Валентинівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-5225 А] УДК 546.28.03:621.315.59 

10424. Строк О. М. Фазові рівноваги, кристалічна структура і властивості спо-
лук у системах Cu2X-M2X3—GeX2, M—Ga, La, Sm, X—S, Se, та споріднених : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 
хімія" / Строк Оксана Мар'янівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2011-4673 А] УДК 546.22/.24 

10425. Типіло І. В. Синтез і кристалічна структура октаціановольфраматів(IV) 
та октаціаномолібдатів(IV) з s- та f-елементами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Типіло Ірина Василів-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5232 А] 

 УДК 546.78'267+546.77'267 
10426. Фесич І. В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі 

Co, Ni, Cu : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 
"Неорганіч. хімія" / Фесич Ігор Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-6423 А] УДК 546.47+544.478 

10427. Хитрич Г. М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук 
кобальту(ІІ), міді(ІІ) та цинку(ІІ) з амідами дитіокарбамінової кислоти : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Хит-
рич Галина Миколаївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-4278 А] УДК 546 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

10428. Волочнюк Д. М. Електрофільна функціоналізація похідних р-збага-
чених аміногетероциклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія"; 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. сполук" / Волоч-
нюк Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2011. — 35 с. : іл., 
схеми. — Бібліогр.: с. 27—32 (46 назв). — 100 пр. — [2011-5612 А] УДК 547.8 

10429. Смоляр М. М. Похідні піридину, анельовані з імідазольним і 1,2,3-триазоль-
ним циклами. Синтез та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Смоляр Микола Миколайович ; НАН 
України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України. — 
Донецьк, 2011. — 35 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 29—32 (59 назв). — 100 пр. — 
[2011-7078 А] УДК 547.82 

На ступінь кандидата 

10430. Алтухов О. О. Синтез, властивості і перетворення б-ариламідо-б(2-ок-
соіндолініліден-3)-оцтових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Алтухов Олек-
сандр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5281 А] 

 УДК 547.755/.757.03 
10431. Астахіна В. О. Синтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 

етилового естеру 5-гідразинокарбоніл-2,4-диметил-1Н-пірол-3-карбонової кислоти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-
мац. хімія та фармакогнозія" / Астахіна Валерія Олегівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Запоріж-
жя, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5163 А]
 УДК 547.746:615.31 

10432. Бентя А. В. Електрофільна внутрішньомолекулярна циклізація 6-[ал-
кеніл(алкініл)тіо(аміно)]піразоло[3,4-d]піримідинів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Бентя Антон Валентино-
вич ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-6896 А] УДК 547.789+547.869 

10433. Бітюкова О. С. Функціоналізовані 3,3-біс(метилтіо)акрилонітрили в 
синтезі 2-халькогензаміщених амідів та нітрилів нікотинової кислоти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Бітюко-
ва Ольга Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка"]. — Х., 2011. — 19 c., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 110 пр. — [2011-6006 А] УДК 547.824+547.825 

10434. Глиняна Н. В. Синтез та перетворення стабільних карбенів ряду 
1,2,4-триазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
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[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Глиняна Наталія Валеріївна ; НАН України, Ін-т 
фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4881 А] УДК 547.15.057 

10435. Жернова Г. О. Нейротрофічні церебропротектори у фармакокорекції 
енергетичних процесів головного мозку при моделюванні інтрацеребрального крово-
виливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фар-
макологія" / Жернова Галина Олександрівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
фармакології та токсикології АМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ Украї-
ни]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-6592 А] УДК 547.79:615.272 

10436. Козаченко О. П. Синтези нових похідних азолопіримідинів на основі 
2-ациламіно-3,3-дихлороакрилонітрилів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Козаченко Олександр Павло-
вич ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2011. — 20 с. : іл., схеми. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6640 А] УДК 547.77 

10437. Косінова А. В. Закономірності формування, структура та оптичні влас-
тивості кристалів КDР, допованих наночастинками ТіО2 та органічними домішками : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріа-
лознавство" / Косінова Анна Володимирівна ; НАН України, Ін-т монокристалів. — 
Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3509 А]
 УДК 547-022.532 

10438. Красніков Д. О. 2-тіоксопіридин-3-карбоксаміди: синтез, будова та власти-
вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Красніков Денис Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6991 А] УДК 547.82 

10439. Курка М. С. Реакції нафтохінонів з фосфоровмісними нуклеофільними 
реагентами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Ор-
ганіч. хімія" / Курка Марія Северинівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5458 А] 

 УДК 547.655 
10440. Кушнір О. В. Нові функціональні похідні частково гідрованих піримі-

динів та їх конденсованих аналогів на основі циклізації 1-хлороалкілізоціанатів з 
дезактивованими єнамінами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кушнір Олег Васильович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2011-7000 А] УДК 547.853 

10441. Ломов Д. О. Синтез і реакції аміно- та оксопохідних імідазо[4,5-b]- 
і [4,5-с]піридинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Ломов Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т 
фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України. — Донецьк, 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3644 А] 

 УДК 547.87 
10442. Мурашевич Б. В. Синтез та реакції аренальазинів хінонів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 
Мурашевич Богдан Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". 
— Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-7028 А] УДК 547.567+547.411 
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10443. Нагорічна І. В. 1,3-Дигідрооксазино-, фуро-, спіропіранокумарини та 
6-гетарилкумарини, синтез і властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Нагорічна Ірина Володимирів-
на ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-3784 А] УДК 547.8 

10444. Небесний Р. В. Одержання акрилатних мономерів альдольною конден-
сацією карбонільних сполук в газовій фазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Небесний 
Роман Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3791 А] УДК 547.391.1 

10445. Потопник М. А. Функціоналізовані 1-арилпіразоли на основі солей 
арендіазонію: синтез, перетворення та біологічна активність : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Потопник 
Михайло Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Львів, 2011. — 20 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2011-7382 А] УДК 547.77+547.85 

10446. Русин І. Ф. Синтез та хімічні властивості Se(Te)-вмісних конденсова-
них систем, одержаних на основі 1,2,4-триазолу та тієно[2,3-d]піримідину : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 
Русин Іван Федорович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 
— К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4030 А]
 УДК 547.7/.8 

10447. Савицький П. В. Циклізація 1-гетарил-4-арил(алкіл)тіосемикарбазидів 
під дією метилйодиду та дициклогексилкарбодиіміду : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Савицький Павло 
Володимирович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4038 А] УДК 547.7/.8 

10448. Сараєва Т. О. Синтез та властивості бензімідазолілзаміщених гетеро-
циклів з містковими атомами нітрогену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Сараєва Тетяна Олександрівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. : схеми. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7413 А] УДК 547.78/.85 

10449. Синиця О. А. С-Фосфорильовані алкіліденаміни з електроноакцептор-
ними замісниками біля атома Нітрогену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.03 "Органіч. хімія" / Синиця Олексій Анатолійович ; 
ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" МОН України, [Ін-т органіч. хімії НАН Украї-
ни]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7072 А]
 УДК 547-304.2 

10450. Ткачова В. П. Етоксиметиліденпохідні СН-кислот у реакціях із С-нуклео-
філами: синтез функціоналізованих піридинів, піримідинів та їх перетворення : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хі-
мія" / Ткачова Валерія Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-4677 А] УДК 547.82 

10451. Шевчук М. В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі 
високофункціоналізованих амінофосфонатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Шевчук Михайло Валерійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2011-6847 А] УДК 547.24+547.29 

10452. Якубовський В. П. Довгохвильові барвники на основі 4,4-дифлуоро-4-
бора-3а,4а-діаза-s-індаценів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Якубовський Віктор Петрович ; НАН України, Ін-т 
органіч. хімії. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-5952 А] УДК 547.97 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

На ступінь доктора 
10453. Тяпкін О. К. Розв'язок геоекологічних проблем техногенно навантаже-

них регіонів України геофізичними методами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Тяпкін Олег Костянтинович ; 
НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, [Ін-т пробл. природокористування 
та екології]. — К., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (43 назви). — 
100 пр. — [2011-6412 А] УДК 550.3+550.83 

На ступінь кандидата 
10454. Зейкан О. Ю. Інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови 

центральної частини Дніпровсько-Донецької западини з позиції перспектив нафтогазо-
носності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Гео-
фізика" / Зейкан Олександр Юрійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 
— Івано-Франківськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-5395 А] УДК 550.83 

10455. Кравець С. В. Деформографічний моніторинг сейсмотектонічних про-
цесів у зоні Берегівського горбогір'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Кравець Сергій Вадимович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України]. — К., 2011. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6990 А] 

 УДК 550.34.038 
10456. Крива І. Г. Літомагнітні комплекси нафтогазоносних відкладів палео-

зою північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / 
Крива Ірина Георгіївна ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, [Ін-т 
геофізики ім. С. І. Субботіна]. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6992 А] 

 УДК 550.838:551.73:553.98](477.6) 
10457. Лящук О. І. Аномалії геофізичних полів, пов'язані з геодинамічними 

процесами в регіонах Вранча та морі Скоша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Лящук Олександр Іванович ; НАН 
України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-6145 А] УДК 550.34(498+26) 

10458. Маляр В. О. Геологічна модель Кобзівського родовища на основі комп-
лексування даних сейсморозвідки та промислової геофізики : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Маляр Віктор 
Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6701 А] УДК 550.834 
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10459. Муйла О. О. Моделювання хвильових полів для задач визначення па-
раметра вогнища землетрусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Муйла Орест Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5492 А] 

 УДК 550.344 
10460. Огар Т. В. Важкі метали в зоні аерації Українського Полісся : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Огар 
Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-4965 А] УДК 550.42:[546.47/.49+546.81](477.4) 

10461. Павлова О. О. Геохронологія діафторинно змінених палеопротерозой-
ських гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Павлова Олена Олек-
сіївна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семенен-
ка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4778 А] УДК 550.4:551.72](477) 

10462. Пак Р. М. Моделювання хвильового поля, збудженого довільно орієн-
тованою дислокацією у вертикально-неоднорідному півпросторі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Пак Руслан 
Михайлович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5773 А] УДК 550.344.01 

10463. Хекало П. І. Прогнозування фізичних і колекторських властивостей по-
рід-колекторів та оцінка їх нафтогазонасиченості за сейсмоакустичними даними : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофі-
зика" / Хекало Петро Іванович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. 
— К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5892 А] 

 УДК 550.832 
10464. Яковенко О. В. Геохімія кадмію в зоні аерації техногенно забруднених 

територій підприємствами кольорової металургії та хімічної промисловості : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Яко-
венко Олександр Валерійович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутво-
рення ім. М. П. Семененка. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-7510 А] УДК 550.42:546.48 

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

На ступінь доктора 
10465. Пікареня Д. С. Формування гідротермально-метасоматичної мінералі-

зації в зонах розломів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : 
[спец.] 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Пікареня Дмитро Сергійович ; НАН Украї-
ни, Ін-т геол. наук. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — 
100 пр. — [2011-7666 А] УДК 551.243.8:553.061.2 

10466. Половка С. Г. Історія морських геологічних досліджень в Україні : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.23 "Історія геоло-
гії" / Половка Сергій Григорович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2011. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (42 назви). — 100 пр. — [2011-4790 А] 

 УДК 551.46.07(477)(09) 
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На ступінь кандидата 
10467. Бенько В. М. Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності 

глибокозанурених (5—7 км) горизонтів Центральної та Південно-Східної частин 
Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Бенько Володимир Михайло-
вич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 
20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16— 18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5331 А]
 УДК 551.24:553.98.0411(477) 

10468. Коснік М. В. Спектри коротких вітрових хвиль: натурні дослідження і 
моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Коснік Марія Володимирівна ; НАН України, Мор. 
гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-6654 А] УДК 551.446 

10469. Лаврук Т. М. Морфологічна організація земної поверхні Українських 
Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Гео-
морфологія та палеогеографія" / Лаврук Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
географії, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2011. — 20 с. : іл. + 1 арк. 
схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3590 А] 

 УДК 551.43(477:292.452) 
10470. Мезенцева І. В. Забруднюючі речовини в морській воді та донних відк-

ладеннях імпактних районів Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Мезенцева Ірина Володимирівна ; 
Мор. гідрофіз. ін-т НАН України, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т М-ва України з пи-
тань надзв. ситуацій]. — Севастополь, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-3713 А] УДК 551.464(262.5) 

10471. Мирижук Є. О. Морфоструктури західної частини Південнополіської 
геоморфологічної області : (просторова організованість та неогеодинаміка) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 "Геоморфологія 
та палеогеографія" / Мирижук Єлизавета Олексіївна ; НАН України, Ін-т географії. 
— К., 2011. — 18 с. : іл. + 2 іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3766 А]
 УДК 551.432.8(477.81/.82) 

10472. Паламарчук Н. Ю. Палеогеографічні умови формування коршівського 
викопного ґрунтового комплексу Волино-Поділля : (за результатами мікроморфол. до-
слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Гео-
морфологія і палеогеографія" / Паламарчук Надія Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-3857 А] УДК 551.8(477.8) 

10473. Решетченко С. І. Просторово-часова зміна температурно-вологісного 
режиму лівобережної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Решетченко 
Світлана Іванівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3998 А] УДК 551.524:551.571](477.5) 

10474. Тюлєнєва Н. В. Умови осадконакопичення на північно-західному 
шельфі Чорного моря в голоцені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : спец. 04.00.10 "Геологія океанів і морів" / Тюлєнєва Наталія Віталіївна ; НАН 
України, Держ. наук. установа "Від-ня мор. геології та осад. рудоутворення", [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-5066 А] УДК 551.351.2(262.5-16):551.794 
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10475. Юровський Ю. Ю. Радіолокаційне зондування обвалень вітрових хвиль : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Гео-
фізика" / Юровський Юрій Юрійович ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севасто-
поль, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6872 А]
 УДК 551.463.7 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 
10476. Кримець Г. В. Коагуляційна композиція на основі українських каолі-

нів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Тех-
нологія неорганіч. речовин" / Кримець Григорій Володимирович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-6666 А] УДК 553.612(477):66-926 

10477. Маметова Л. Ф. Структурно-мінералогічні перетворення газоносних 
пісковиків Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин" / Маметова Людмила Федорівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова 
НАН України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-3675 А] УДК 553.9(477.6) 

10478. Мовчан Д. М. Особливості визначення балансу потоків СО2 в системі 
рослинність — атмосфера за матеріалами космічних зйомок на сучасному етапі гео-
логічного розвитку території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : спец. 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Мовчан Дмитро Михайло-
вич ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту 
геол. наук НАН України". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-3733 А] УДК 553.92:528.8](477) 

10479. Пащенко П. С. Геологічні чинники формування зон скупчення метану 
у вуглепородному масиві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин" / Пащенко Павло Сергійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова 
НАН України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 120 пр. — [2011-7368 А] УДК 553.94:622.411.332 

10480. Сєдова О. В. Петрологія і рудоносність докембрійського кам'яномо-
гильського комплексу рідкіснометалевих гранітів Східного Приазов'я Українського 
щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.08 "Пет-
рологія" / Сєдова Олена Василівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутво-
рення ім. М. П. Семененка, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4800 А] УДК 553.521(477.62) 

10481. Чорний О. М. Геологічні чинники впливу на розкриття і розробку газо-
носних пластів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Чор-
ний Олександр Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5918 А]
 УДК 553.98(477.8) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 
10482. Березка І. С. Морфометричний аналіз басейну річки Сірет та оцінка ан-

тропогенного навантаження з метою прогнозування несприятливих явищ : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. гео-
графія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Березка Ігор Степанович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 120 пр. — [2011-7528 А] УДК 910.3:556.51](477.85) 

10483. Жежеря В. А. Співіснуючі форми та розподіл АІ(ІІІ) між абіотичними 
компонентами у поверхневих водних об'єктах різного типу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, 
гідрохімія" / Жежеря Владислав Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т гідробіології НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-7217 А] УДК 556.114 

10484. Кравчинський Р. Л. Оцінка гідрохімічного режиму та якості поверхне-
вих вод басейну р. Інгулець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Кравчинський 
Руслан Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4743 А] 

 УДК 556.114(477+282.2) 
10485. Шевчук Ю. Ф. Оцінка трансформації якості питної води в системі дже-

рело—споживач : (на прикл. м. Чернівці) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Шев-
чук Юрій Федорович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2011-7112 А] УДК 556.18(477.85) 

10486. Яковенко Ю. П. Застосування штучного поповнення запасів підземних 
вод для поліпшення водозабезпечення в сільській місцевості : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Яковенко 
Юрій Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. — 
К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2011-7877 А]
 УДК 556.332.6+628.112.3(1-22) 

10487. Яців М. Ю. Екологічний контроль стану гідроекосистем басейнів рі-
чок : (на прикл. басейну р. Прут) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Яців Марина Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва 
і архіт. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-7515 А] УДК 556.51:502.51 

57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 
10488. Афанасьєв С. О. Структура біоти річкових систем як показник їх 

екологічного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Афанасьєв Сергій Олександрович ; НАН України, 
Ін-т гідробіології. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (54 назви). — 
100 пр. — [2011-6495 А] УДК 574.5:556.53](477) 

10489. Волошина Н. О. Екологічні основи профілактики паразитарного забруд-
нення на антропогенно трансформованих територіях : (на прикл. нематод) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Волоши-
на Наталія Олексіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 
(62 назви). — 100 пр. — [2011-5352 А] УДК 574.2 
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10490. Кірпенко Н. І. Механізми біотичного взаємовпливу прісноводних мік-
роводоростей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Кірпенко Наталя Іванівна ; НАН України, Ін-т гід-
робіології. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). — 100 пр. 
— [2011-6976 А] УДК 574.58:582.26/.27 

10491. Лазоренко Г. Є. Природний радіонуклід полоній-210 у компонентах 
екосистеми Чорного моря: концентрації, розподіл і дози опромінення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Лазорен-
ко Галина Євдокимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т біології півд. 
морів ім. О. О. Ковалевського НАН України]. — К., 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 26—32 (47 назв). — 100 пр. — [2011-3594 А] УДК 574.4(262.5):546.249 

10492. Солодкий В. Д. Наукові основи оптимізації використання біоресурсів 
екосистем Буковинських Карпат у контексті Карпатської конвенції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Солодкий Воло-
димир Дмитрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокорис-
тування. — К., 2011. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—39 (57 назв). — 100 пр. — 
[2011-7438 А] УДК 574.4(292.452) 

На ступінь кандидата 
10493. Балабан Р. Б. Адаптивна роль трансаміназ і глутаматдегідрогеназ в ор-

ганізмі прісноводних риб та молюсків за дії важких металів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Балабан Ро-
ман Богданович ; НАН України, Ін-т гідробіології, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— 110 пр. — [2011-6498 А] УДК 574.5:[546.4+546.81 

10494. Бойчук С. Д. Удосконалення засобів очищення промивних вод та ути-
лізації осаду водопровідних фільтрувальних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Бойчук 
Сергій Дмитрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2011-6011 А] 

 УДК 574.63:628.1:696.135 
10495. Бурдіян Н. В. Сульфатредукуючі, тіонові, денітрифікуючі бактерії в 

прибережній зоні Чорного моря і їхня роль у трансформації нафтових вуглеводнів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіо-
логія" / Бурдіян Наталія Віталіївна ; НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ко-
валевського. — Севастополь, 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-4694 А] УДК 574.5(262.5) 

10496. Горбань В. А. Екологічна роль еолово-ґрунтових відкладів у форму-
ванні едафотопів лісових культурбіогеоценозів степової зони України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Горбань 
Вадим Анатолійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-
ровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — 
[2011-7808 А] УДК 574.4:631.4 

10497. Жицька Л. І. Рослинний покрив урбосистеми як індикатор стану еда-
фотопів та атмосферних забруднень : (на прикл. м. Черкаси) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Жицька Людмила 
Іванівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Черкас. держ. техн. ун-т]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6595 А]
 УДК 574.4:581.522.5(477.46-25) 
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10498. Лугінін М. С. Екологічні особливості іксодових кліщів (Ixodidae) в біо-
геоценозах лісових насаджень Запорізької області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Лугінін Микола Сергійович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т с.-г. степ. зони Нац. акад. аграр. 
наук України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-5801 А] УДК 574.4:595.42](477.64) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 
10499. Потрохов О. С. Фізіолого-біохімічні механізми адаптації риб до змін 

екологічних чинників водного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Потрохов Олександр Спиридонович ; 
НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2011. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 
(43 назви). — 100 пр. — [2011-6758 А] УДК 575.826:576.321 

10500. Спиридонов В. Г. Молекулярно-генетична оцінка якості та безпеки 
продукції тваринництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Спиридонов Владислав Геннадійович ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (45 назв). — 200 пр. — [2011-7439 А]
 УДК 637.07:575.17:577.12 

На ступінь кандидата 
10501. Заганяч Я. Ю. Генетичні аспекти асоціацій навикового невиношування 

вагітності з хронічними урогенітальними інфекціями у жінок : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Заганяч Ярина 
Юріївна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини НАМН України", [ДУ "Ін-т 
спадкової патології НАМН України"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (15 назв). — [2011-6600 А] УДК 575.2:[618.3:616.98]-037-071 

10502. Кирпичова І. В. Генетичний контроль морфологічних особливостей 
листків Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Кирпичова Ірина Валентинівна ; НАН 
України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії, [Луган. нац. аграр. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-6625 А]
 УДК 575.113:582.683.2 

10503. Лук'янова А. С. Характеристика спектру первинної та додаткових ци-
тогенетичних аномалій на різних стадіях хронічної мієлоїдної лейкемії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія і тран-
сфузіологія" / Лук'янова Анна Сергіївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гемато-
логії та трансфузіології АМН України", [ДУ "Ін-т патології крові та трансфуз. меди-
цини АМН України"]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2011-3650 А] УДК 575.113:616.155.392 

10504. Оксьом В. П. Генетичне поліпшення сортів озимої пшениці за допомо-
гою індукованих мікромутацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Оксьом Володимир Полікарпович ; НАН України, 
Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-3806 А] УДК 575.224:633.11 

10505. Сидоренко О. В. Поліморфізм генів рецепторів естрогену (ESR) і мела-
нокортину-4 (MC4R) у свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. c.-г. 
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наук : [спец.] 03.00.05 "Генетика" / Сидоренко Олена Василівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України Кабінету Міністрів України]. — Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6789 А] 

 УДК 575:636.4.082 
10506. Соболь М. В. Генетично-молекулярні основи синдрому іхтіозу і перед-

часного народження та ізольованої дисплазії нігтів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Соболь Марія Віталіївна ; 
Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-7079 А] УДК 575.224.4:616.596 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 
10507. Гарманчук Л. В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки 

впливу біологічно-активних агентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук. : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Гарманчук 
Людмила Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 40 с. : іл., 
табл., схеми. — Бібліогр.: с. 30—38 (57 назв). — 100 пр. — [2011-6534 А] 

 УДК 576.54+544.7 
10508. Піляшенко-Новохатний А. І. Екологічні аспекти формування та функ-

ціонування корозійно небезпечних угруповань ґрунтових мікроорганізмів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Піляшен-
ко-Новохатний Андрій Ігорович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ін-т мікробіо-
логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України]. — Одеса, 2011. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (65 назв). — 100 пр. — [2011-3905 А] УДК 576.88 

На ступінь кандидата 
10509. Горіна О. Л. Реабілітація кріоконсервованих лейкоцитів в середовищі, 

що містить низькомолекулярну фракцію кордової крові : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Горіна Ольга Леоні-
дівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріології і кріомедицини. — Х., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — Примірник. деф.: текст 
на с. 9, 12 не надруковано. — 100 пр. — [2011-4888 А] УДК 57.086.13:611.018.53 

10510. Дрогомирецька І. З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. 
на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Дрогомирецька Івана 
Зиновіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-5383 А] УДК 57.083.3:[546.48+546.74 

10511. Конвалюк І. І. Культура тканин і органів Gentiana lutea L. та G. pneu-
monanthe L.: отримання і молекулярно-генетична характеристика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Конвалюк 
Ірина Іванівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6200 А] 

 УДК 57.085.2+582.923.1 
10512. Красиленко Ю. А. Роль мікротрубочок в опосередкуванні дії оксиду 

азоту на рослинну клітину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
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[спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Красиленко Юлія Андріїв-
на ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН Украї-
ни". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-6662 А] УДК 576.32/.36:543.272.32 

10513. Мартинюк І. М. Структурно-функціональний стан сперматозоїдів пів-
ня та індика під дією кріопротекторів і низьких температур : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Мартинюк Іван 
Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2011. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7631 А]
 УДК 57.086.13:591.463.1 

10514. Назарко В. Ю. Функціональна роль білків, що беруть участь у пексофагії 
у дріжджів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Ци-
тологія, клітин. біологія, гістологія" / Назарко Володимир Юрійович ; НАН України, 
Ін-т біології клітини. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-4510 А] УДК 576.34:663.126 

10515. Нефідова В. Є. Цитогенетична характеристика підлітків, хворих на ос-
теоартроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 
"Генетика" / Нефідова Валентина Євгенівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України"]. — Х., 
2011. — 19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4773 А]
 УДК 576.316:616.72-002-053.6 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  
Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 
10516. Борисова Т. О. Активний транспорт глутамату в нервових терміналях 

головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Борисова Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2011. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 28—34 (70 назв). — 100 пр. — [2011-5285 А] УДК 577.112.384:612.815.1 

10517. Гриджук М. Ю. Індивідуальна радіорезистентність людини та розробка 
системи добору осіб для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Грид-
жук Михайло Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ядер. дослідж. 
НАН України]. — К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (29 назв). — 
100 пр. — [2011-5642 А] УДК 577.346:613.62 

10518. Єсилевський С. О. Колективні дифузійні рухи у білках та мембранно-
пептидних комплексах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
спец. 03.00.02 "Біофізика" / Єсилевський Семен Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Ін-т фізики НАН України]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—30. — 100 пр. — [2011-6587 А] УДК 577.3 

10519. Макаренко О. А. Біохімічні механізми остеотропної дії флавоноїдів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Макаренко Ольга Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ін-т стоматології 
НАМН України]. — Одеса, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (75 назв). 
— 100 пр. — [2011-5470 А] УДК 577.18+612.015 

10520. Петрова Г. В. Роль б-токоферолу та його аналогів у запрограмова-
ній загибелі клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
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[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Петрова Галина Вадимівна ; НАН України, Ін-т біохімії 
ім. О. В. Палладіна. — К., 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—35 (34 назви). — 
100 пр. — [2011-3885 А] УДК 577.161.3 

10521. Романовська І. І. Біотехнологічні аспекти створення іммобілізованих 
на полімерних носіях біологічно активних білкових речовин : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Романовська 
Ірина Ігорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатсько-
го НАН України]. — Одеса, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (56 назв). 
— 100 пр. — [2011-4982 А] УДК 602.4:577.112.82 

10522. Фалалєєва Т. М. Роль глутамату та пролінвмісних ди- та трипептидів у 
регуляції морфо-функціонального стану шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Фалалєєва 
Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 32 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 24—29 (43 назви). — 100 пр. — [2011-5886 А] 

 УДК 577.112.384:612.323 

На ступінь кандидата 
10523. Бешнова Д. О. Антикооперативність при комплексоутворенні ароматич-

них сполук і ДНК у водному розчині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Бешнова Дар'я Олександрівна ; Севас-
топол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-4687 А] УДК 577.3 

10524. Білецька Л. П. Біохімічні механізми впливу Кадмію та Плюмбуму на 
лейкопоез та імунну активність лейкоцитів білих щурів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Білецька Лілія Петрівна ; 
Ін-т біології тварин НААН, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-
вольства України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). 
— 100 пр. — [2011-7145 А] УДК 577.12:611.018.53 

10525. Ватанха М. Порівняльна оцінка показників ліпідного обміну та перок-
сидного окиснення ліпідів плазми крові щурів за одноразового, фракціонованого і 
тривалого опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Ватанха Манучехр ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини АМН України". — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7162 А] 

 УДК 577.115:542.943 
10526. Войтешенко І. С. Фізичні чинники спіральності 2'-дезоксирибополі-

нуклеотидів: квантово-механічне моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Войтешенко Іван Сергійо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18. — 100 пр. — [2011-4613 А] УДК 577.323 

10527. Волкова Ю. В. Особливості прояву оксидативного стресу і зміни анти-
оксидантної системи в мозку і печінці щурів пубертатного віку в умовах іммобіліза-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохі-
мія" / Волкова Юлія Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. установа 
"Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України"]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7763 А] УДК 577.152.1 

10528. Голуб М. О. Гідролізати з чорноморських гідробіонтів і можливості 
їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Голуб Микола Олексійович ; НАН України, Держ. 
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установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т біології півд. 
морів ім. О. О. Ковалевського]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. 
— 100 пр. — [2011-6060 А] УДК 577.112:594.124(262.5) 

10529. Дергай М. В. Ідентифікація та характеристика ізоформ адаптерного 
білку інтерсектину 1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Дергай Микола Васильович ; НАН України, 
Ін-т молекуляр. біології та генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7771 А] 

 УДК 577.21 
10530. Доліба І. М. Участь ізоферментів каталази та пероксидаз у стресо-

вій відповіді рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Доліба Інна Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-6950 А] УДК 577.15:577.218 

10531. Дух О. І. Антиоксидантний стан і ліпідний склад тканин курей та емб-
ріонів за корекції вітаміном А й каротиноїдами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Дух Ольга Ігорівна ; Ін-т біоло-
гії тварин НААН, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Львів, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-6581 А] УДК 577.15:636.52/.58 

10532. Здіорук М. І. Молекулярні механізми агрегаційної здатності лейкоцитів 
за умов цукрового діабету 1 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Здіорук Микола Ігорович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 110 пр. — [2011-4915 А] 

 УДК 577.1:616.379-008.64 
10533. Здоровцева Л. М. Прооксидантно-антиоксидантна система в тканинах 

птахів в умовах гіпо- та гіпероксії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Здоровцева Любов Миколаївна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-7226 А] УДК 577.12 

10534. Івчук В. В. Вплив сполук ренію і платини на біохімічні показники печін-
ки у моделі канцерогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Івчук Віталій Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4569 А] 

 УДК 577.1:616.36-006:546.719 
10535. Ільченко М. О. Фізіологічні і біохімічні особливості спермопродукції 

кнура та методи її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Ільченко Марія Олександрівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького. — Полтава, 2011. 
— 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5410 А] 

 УДК 577.3:612.616.014.4-071-085 
10536. Корчинська Л. В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку 

скорочення скелетного м'язу жаби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Корчинська Леся Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6986 А] УДК 577.352:612.822 

10537. Костюк І. О. Особливості біологічного окиснення в печінці курей різ-
ного віку при збагаченні їх раціону вітамінами А і Е : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Костюк 
Інна Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва, [Харків. 
держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6215 А] 

 УДК 577.161:636.52/.58:612.35.015.6 
10538. Крисанова Н. В. Акумуляція та вивільнення глутамату нервовими тер-

міналями головного мозку щурів за умов гіпергравітації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Крисанова Наталія Ва-
леріївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-4619 А] 

 УДК 577.112.384:612.815.1 
10539. Лихмус О. Ю. Антитіла проти нікотинового ацетилхолінового рецепто-

ра та їх зв'язок з хворобою Альцгеймера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лихмус Олена Юріївна ; НАН України, 
Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2011-7296 А] УДК 577.27 

10540. Маковецька Л. І. Особливості формування радіаційних ефектів в сис-
темі крові тварин за дії малих доз внутрішнього опромінення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Маковецька 
Людмила Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Наук. центр радіац. медицини 
АМН України", [Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецько-
го НАН України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(21 назва). — 120 пр. — [2011-5471 А] УДК 577.34:612.014.48 

10541. Мединська К. О. Вплив ультразвуку різних інтенсивностей на структур-
но-функціональний стан актоміозину скелетних м'язів in vitro : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Мединська Кате-
рина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3712 А] УДК 577.353 

10542. Моравська О. В. Ліпідний склад й антиоксидантний стан тканин гусей 
і ембріонів та їх корекція вітамінами А, D3 і Е : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Моравська Олена Валеріївна ; Ін-т 
біології тварин НААН, [Ін-т землеробства і тваринництва зах. регіону]. — Львів, 
2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4767 А]
 УДК 577.115:636.598 

10543. Мосунов А. О. Фізичні механізми регуляції біологічної активності ан-
тибіотика топотекану в присутності ароматичних сполук : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Мосунов Андрій 
Олексійович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-7636 А] 

 УДК 577.35:615.33 
10544. Ніколаєнко Т. Ю. Структурні та енергетичні властивості канонічних 

2'-дезоксирибонуклеотидів — елементарних ланок ДНК : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Ніколаєнко Тимофій 
Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18. — 100 пр. — [2011-6726 А] УДК 577.323 

10545. Панасюк Н. Б. Роль NO-синтазної системи та циклооксигенази-2 в ме-
ханізмах розвитку ульцерогенного коліту та профілактична роль олії амаранту : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Панасюк Наталія Богданівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т геронтології 
ім. Д. Ф. Чеботарьова", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-4655 А]
 УДК 577.1:616.348-002.44-085.322 

10546. Петрів В. Б. Метаболічна і продуктивна дія йоду у ставових риб : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Петрів 
Володимир Богданович ; Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2011. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5783 А] УДК 577.12:546.15:639.3 

10547. Петухов Д. М. Активація процесів біосинтезу та функціонування убіхі-
нону (CoQ) в тканинах щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Петухов Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-6744 А] УДК 577.161.6:577.127 

10548. Поліщук О. В. Роль вторинного хінонового акцептора в індукції альтер-
нативних окисно-відновних реакцій у фотосистемі ІІ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Поліщук Олександр Васильо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 
України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 
100 пр. — [2011-3935 А] УДК 577.121 

10549. Селіванова О. В. Клініко-експериментальне обґрунтування корекції 
рівня тіолових сполук в тканині кон'юнктиви та слізній рідині при медикаментозному 
лікуванні кон'юнктивітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Селіванова Ольга Валентинівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Луган. 
держ. мед. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-5846 А] УДК 577.112.386:617.711-002-08 

10550. Соловйов О. О. Розробка прототипів тест-систем для ДНК діагностики 
деяких спадкових захворювань : (муковісцидоз, спінальна м'язова атрофія, фенілкето-
нурія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-
технологія" / Соловйов Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т молекуляр. 
біології і генетики. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-4123 А] УДК 577.11:601.4 

10551. Футерник П. В. Неканонічні взаємодії компонентів апарату трансляції 
вищих евкаріотів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Футерник Павло Володимирович ; НАН 
України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6430 А] УДК 577.152.6+577.217 

10552. Хмарська Л. О. Вплив комплексних сполук Ni(II), Cu(II) та Zn(II) на 
провідність бішарових ліпідних мембран : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Хмарська Лія Олександрівна ; 
ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6441 А] УДК 577.115:544.725.2 
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10553. Цимбал Н. В. Вплив вірусної інфекції на нуклеазну активність ціанобак-
терії Plectonema Boryanum : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Цимбал Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т мік-
робіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7481 А] УДК 578.811:582.232:577.152.31 

10554. Череватов О. В. 5S рибосомальна ДНК лускокрилих (Lepidoptera): мо-
лекулярна організація, еволюція, застосування у таксономії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Чере-
ватов Олександр Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотех-
нології та геноміки НАН України", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5906 А]
 УДК 577.212.3:595.789 

10555. Шибінська М. О. Синтез, біологічна активність та зв'язок структура—
властивості в низці похідних 1H-індол-2,3-діону та 6H-індоло[2,3-b]хіноксаліну : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. 
хімія" / Шибінська Марина Олегівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатсь-
кого. — Одеса, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-5934 А] УДК 577.181.5 

10556. Яковкін К. І. Структурні зміни та конформаційні переходи ДНК та білків 
при адсорбції на одностінних вуглецевих нанотрубках : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Яковкін Костянтин 
Іванович ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Ін-т фізики НАН України]. — Севастополь, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4600 А]
 УДК 577.32:535.34 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 
10557. Бергілевич О. М. Теоретичне та експериментальне обґрунтування оцін-

ки мікробіологічного ризику Enterobacter sakazakii в молоці корів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза"; 
16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Бергілевич Олександра Миколаївна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики та продовольства України]. — К., 2011. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—38 (46 назв). — 100 пр. — [2011-4851 А] УДК 637.07:579.842.1/.2 

На ступінь кандидата 
10558. Бурцева Г. В. Біологічні властивості бактерій, здатних до ферменту-

вання м'ясної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Бурцева Ганна Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Технол. ін-т молока та м'яса Нац. 
аграр. акад. наук України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2011-7158 А] УДК 579.86:579.67 

10559. Городницька Н. І. Оптимізація культивування штамів Pseudomonas 
aeruginosa, перспективних для біотехнології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Городницька Наталія Іллівна ; 
Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук 
України". — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-7888 А] УДК 579.841.1.083.1 
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10560. Крижко А. В. Екологічні аспекти застосування Bacillus thuringiensis в 
системі захисту картоплі від колорадського жука : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Крижко Анастасія Володимирів-
на ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Ін-т с.-г. 
мікробіології Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7278 А] УДК 579.26:632.937.3:633.49 

10561. Лаврентьєва К. В. Біологічні властивості ґрунтових бактерій, здатних 
до розчинення ортофосфата кальцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Лаврентьєва Катерина Валеріївна ; 
НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 110 пр. — [2011-4749 А] УДК 579.266:631.461.7 

10562. Любченко Г. А. Механізми активації лімфоцитів білком адгезином 
Staphylococcus aureus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Любченко Ганна Антонівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-5803 А] УДК 579.61:616.155.3 

10563. Макушенко О. С. Біологічні властивості актуальних штамів бактерій 
роду Staphylococcus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Макушенко Олександр Сергійович ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського НАМН України"]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21. — 100 пр. — [2011-6698 А] УДК 579.861.017 

10564. Мошинець О. В. Структура рослинно-бактеріальних асоціацій у фіто-
сферах представників родів Brassica, Phyllostachys, Fragresia : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 
гістологія" / Мошинець Олена Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 
харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т молекуляр. біології і генетики, 
Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (36 назв). — 120 пр. — [2011-6260 А] УДК 579.262:576.6 

10565. Стегній А. Б. Розробка бівалентної інактивованої вакцини проти високо-
патогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 
хвороби та імунологія" / Стегній Антон Борисович ; М-во аграр. політики та продо-
вольства України, Одес. держ. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Одеса, 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7083 А]
 УДК 579.62:[636.5.09:616.921.5] 

10566. Щеглова Н. С. Використання біогенних поверхнево-активних речовин і 
глауконіту для підвищення ефективності препаратів азотфіксувальних бактерій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехно-
логія" / Щеглова Наталія Степанівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Від-ня 
фіз.-хім. горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — Одеса, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5109 А]
 УДК 579.841.2 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 
10567. Буюн Л. І. Тропічні орхідні (Orchidaceae Juss.): репродуктивна біологія 

та структурно-функціональні адаптації за умов збереження ex situ : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.05 "Ботаніка" / Буюн Людмила 
Іванівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2011. — 48 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 39—44 (53 назви). — 100 пр. — [2011-5339 А] 

 УДК 582.594.2:581.14 
10568. Гапон С. В. Мохоподібні Лісостепу України : (рослинність та флора) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.05 "Ботаніка" / 
Гапон Світлана Василівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: 
с. 26—33. — 150 пр. — [2011-7177 А] УДК 582.32:581.526.42/.45(477) 

10569. Кириченко О. В. Роль лектинів у регуляції утворення та функціонуван-
ня фітобактеріальних симбіозів і асоціацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Кириченко Олена Василівна ; 
НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2011. — 47 с. : іл., табл., схеми. 
— Бібліогр.: с. 38—44 (57 назв). — 100 пр. — [2011-6975 А] УДК 581.192 

10570. Масікевич Ю. Г. Ядерно-цитоплазматичні взаємовідносини в процесі 
формування фотосинтетичного апарату з високою функціональною активністю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Масікевич Юрій Григорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(41 назва). — 100 пр. — [2011-5478 А] УДК 581.144 

На ступінь кандидата 
10571. Аверчук А. С. Екологічні особливості ліхеноіндикації антропогенно 

трансформованого середовища на південному сході України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Аверчук Антон 
Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. ботан. сад НАН 
України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—19 (43 назви). — 100 пр. — [2011-5561 А] УДК 582.29:581.522.4](477.6) 

10572. Александров В. В. Життєвий стан особин та ценопопуляцій масових 
видів морських трав Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Александров Володимир Володимиро-
вич ; НАН України, Ін-т біології півд. морів О. О. Ковалевського. — Севастополь, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 120 пр. — [2011-6484 А]
 УДК 582.536.31:581.4/.5](262.5) 

10573. Бойко Г. В. Рід Artemisia L. (Asteraceae Bercht. & J. Presl) у флорі Укра-
їни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бота-
ніка" / Бойко Ганна Володимирівна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 
[Донецьк. ботан. сад НАН України]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-5334 А] УДК 582.9:581.52 

10574. Голячук Ю. С. Фітофтороз картоплі та імунологічний метод захисту в 
умовах Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Голячук Юлія Сергіївна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Львів. нац. аграр. ун-т, Ін-т захисту 
рослин НААН України]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6544 А] УДК 581.2:632.4:635.21 

10575. Грабовецька О. А. Азиміна трилопатева (Asimina triloba (L.) Dunal) в 
Степу України: інтродукція, біологія, репродукція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Грабовецька Ольга Анатоліїв-
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на ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6935 А] 

 УДК 582.681.46(292.486:477) 
10576. Гудвілович І. М. Продукційні характеристики мікроводоростей Duna-

liella salina Teod. i Porphyridium purpureum (Bory) Ross. при інтенсивному культивуванні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіо-
логія" / Гудвілович Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т біології півд. морів О. О. Ко-
валевського. — Севастополь, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6937 А] УДК 582.26/.27:57.086.83 

10577. Дерев'янко Н. В. Декоративні деревні рослини у Північному Причорно-
мор'ї : (інтродукція, біоекол. особливості, використання) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Дерев'янко Наталія Ва-
силівна ; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М. М. Гришка, [Нікіт. ботан. сад — Нац. 
наук. центр НААН]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-6567 А] УДК 581.522.4:582.4](477.75) 

10578. Дубицький О. Л. Ферментативна активність і метаболічна регуляція 
асиміляції азоту в озимої пшениці за різних умов забезпечення поживними речови-
нами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Дубицький Олександр Леонідович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Ін-т землеробства і тваринництва зах. регіону Нац. акад. аграр. наук України]. — 
Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 110 пр. — 
[2011-6578 А] УДК 581.133.1:633.11"324" 

10579. Жук І. В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пше-
ниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фі-
зіологія рослин" / Жук Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (39 назв). — 100 пр. — [2011-6596 А]
 УДК 581.1:633.111 

10580. Кирієнко С. В. Види кущових рослин родини Rosaceae Adans. Лівобе-
режного Полісся: біоекологічні та морфологічні особливості, репродукція, викорис-
тання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-
таніка" / Кирієнко Світлана Володимирівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гриш-
ка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-6624 А] УДК 582.711.71(477.51) 

10581. Ковальова М. К. Характеристика деяких метаболічних показників клі-
тинної культури Dunaliella viridis в процесі довготривалого культивування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ко-
вальова Марина Костянтинівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7827 А] 

 УДК 582.232:581.148 
10582. Масальський В. П. Рід Tilia L. в Правобережному Лісостепу України: 

інтродукція, біоекологічні особливості, перспективи використання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Масальський 
Владислав Петрович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3694 А] 

 УДК 581.522.4:582.685.4](477.4) 
10583. Мулєнкова О. Г. Флористичні принципи і критерії формування регіо-

нальної екологічної мережі Донецької області : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Мулєнкова Олена Геннадіївна ; 
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Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, [Донец. ботан. сад]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-7334 А] 

 УДК 581.9:502.211(477.62) 
10584. Назарчук Ю. С. Лишайники степової зони південного заходу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.21 "Міколо-
гія" / Назарчук Юлія Сергіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5761 А] УДК 582.29(477.8:292.486) 

10585. Настека Т. М. Види роду Armeniaca MILL. у Лісостепу України : (біол.-
екол. та морфол. особливості, використання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Настека Тетяна Миколаївна ; НАН 
України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5497 А]
 УДК 582.711.713+582.734.6 

10586. Овруцька І. І. Морфолого-анатомічна характеристика листків повітря-
но-водних рослин Alisma plantago-aquatica L. та Sium latifolium L. в різних умовах 
зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-
таніка" / Овруцька Ірина Іридіївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, 
[Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3802 А] УДК 581.45.032:582.536 

10587. Потоцька С. О. Природна і культивована дендрофлора міста Чернігова : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Потоцька Світлана Олександрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — 
[2011-7053 А] УДК 582.42/.47(477.51-25) 

10588. Приймак О. П. Фітоіндикація забруднення автотранспортом культур-
фітоценозів в межах Дніпропетровського мегаполісу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Приймак Олена Петрівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—20 (30 назв). — 100 пр. — [2011-3960 А] 

 УДК 581.5:656.13](477.63-25) 
10589. Пундяк О. І. Поляризація процесу проростання спор мохів у різних 

умовах культивування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Пундяк Олег Іванович ; 
НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", 
[Ін-т екології Карпат НАН України]. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6327 А] УДК 581.17 

10590. Рогач Т. І. Фізіологічні основи регуляції морфогенезу та продуктивності 
соняшнику за допомогою хлормекватхлориду і трептолему : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Рогач Тетяна 
Іванівна ; Уман. нац. ун-т садівництва, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського]. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-4011 А] УДК 581.143.28:633.854.78:631.811.98 

10591. Фатерига В. В. Високоялівцеві ліси Криму в умовах рекреації : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Фатерига Валентина Віталіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нікіт. ботан. сад — 
Нац. наук. центр. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 120 пр. — [2011-5887 А] УДК 582.477(477.75) 
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10592. Чебан Л. М. Мікроклональне розмноження рідкісних видів роду 
Saussurea DC. — продуцентів сесквілактонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Чебан Лариса Миколаївна ; 
НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-5236 А] УДК 582.998.1 

10593. Чипиляк Т. Ф. Аутекологія представників роду Hemerocallis L. в умо-
вах техногенного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Чипиляк Тетяна Федорівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т агроекології і природокористування, [Криворіз. ботан. сад НАН Украї-
ни]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-7106 А] УДК 581.524:582.57 

10594. Щербатюк М. М. Фітогормони в процесі інтеркалярного росту стебла 
Zea mays L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Щербатюк Микола Миколайович ; НАН Украї-
ни, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — К., 2011. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4527 А] 

 УДК 581.44:577.175.1 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 
10595. Дзеверін І. І. Механізми трансформації структур черепа в еволюції ніч-

ниць та споріднених груп гладконосих рукокрилих : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Дзеверін Ігор Ігорович ; НАН 
України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2011. — 29 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 24—27 (32 назви). — 100 пр. — [2011-7813 А] УДК 599.426:591.471.4:575.8 

10596. Ковальова І. М. Закономірності морфофункціональної організації рес-
піраторної системи кажанів (Mammalia, Chiroptera) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Ковальова Ірина Михайлівна ; 
НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2011. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—41 (63 назви). — 100 пр. — [2011-7254 А] УДК 591.4:599.4 

10597. Хаустов О. О. Кліщі надродини Pygmephoroidea : (фауна, семантика, 
еволюція, філогенія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Хаустов Олександр Олександрович ; Ін-т зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр Нац. 
акад. аграр. наук України]. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (51 назва). 
— 100 пр. — [2011-6434 А] УДК 595.42 

На ступінь кандидата 
10598. Бєлік І. А. Особливості морфогенезу надниркових залоз під впливом 

на організм толуолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бєлік Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5004 А] УДК 591.445:57.044 

10599. Бойчук Т. І. Порівняльний аналіз окремих патобіохімічних та пато-
морфологічних еквівалентів ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку 
в дорослих та старих щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бойчук Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я 
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України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4441 А] УДК 591.481:599.323.4 

10600. Варга Я. Динаміка міграції та акумуляції плюмбуму в бріофітних угру-
пованнях безхребетних (Invertebrata) національного парку "Бюкк" (Угорська Респуб-
ліка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Варга Янош ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-6521 А]
 УДК 592:[574.2+574.4](439) 

10601. Кавурка В. В. Плодожерки (Lepidoptera, Tortricidae, Grapholitini) По-
лісся та Лісостепу Лівобережної України : (фауна, семантика, біол. особливості) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомоло-
гія" / Кавурка Віталій Володимирович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгау-
зена. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-6169 А] УДК 595.78(477.52/.54) 

10602. Кірієнко С. М. Середовищетвірна функція ссавців і біологічна актив-
ність еталонних та техногенних ґрунтів Степового Придніпров'я : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кірієнко Світ-
лана Михайлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6187 А] 

 УДК 599:574.4](477.63/.64) 
10603. Костюк О. С. Ноціцепція молюсків Helix albescens при слабкому бага-

тоденному електромагнітному екрануванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Костюк Олександ-
ра Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6216 А] УДК 594:612.884 

10604. Красюк Ю. М. Токсикорезистентність коропових видів риб до дії спо-
лук неорганічного азоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Красюк Юлія Миколаївна ; НАН України, Ін-т гідробіо-
логії. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-6664 А] УДК 591.16:597.551.2 

10605. Кудлай О. С. Трематодофауна черевоногих молюсків водойм Північ-
ного Приазов'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Кудлай Олена Сергіївна ; НАН 
України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6671 А] УДК 595.122:564.3](477.7) 

10606. Кукіна О. М. Прогнозування поширення й розвитку стовбурових шкід-
ників на дубових зрубах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Кукіна Ольга 
Миколаївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Укр. НДІ ліс. госп-ва та 
агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держ. агентства ліс. ресурсів України]. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6235 А]
 УДК 595.76:630*45 

10607. Куцериб Т. М. Трансформаційна роль риючих ссавців у екосистемах 
верхів'я басейну Дністра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Куцериб Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т агроекології і економіки природокористування, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 12—15 
(32 назви). — 100 пр. — [2011-3579 А] УДК 599.35/.38(477.8) 
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10608. Лобанов І. А. Морфо-біологічна характеристика стада ляща Дніпровсь-
ко-Бузької гирлової області у зв'язку з оптимізацією промислу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Лобанов Ігор 
Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва, [Херсон. держ. аг-
рар. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3640 А]
 УДК 597.556.331.1 

10609. Мартюшева О. О. Екологія ластівок (Hirundinidae) в Україні : (міграції, 
щільність та простор. розподіл) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мартюшева Олександра Олексіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-3690 А] УДК 591.5:598.284](477) 

10610. Матвійчук О. А. Видова структура орнітоценозів Верхнього і Серед-
нього Побужжя в умовах антропогенної трансформації екосистем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Матвійчук 
Олександр Анатолійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-3698 А] УДК 591.5:598.2](477.4) 

10611. Машукова О. В. Біолюмінесценція чорноморських реброплавів-все-
ленців як тест їх фізіологічного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Машукова Ольга Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2011. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5482 А] 

 УДК 591.148:574.52:593.8(262.5) 
10612. Пушкар Т. І. Коротковусі прямокрилі (Orthoptera, Caelifera) Лісостепу, 

Мішаних та Широколистяних лісів України : (фауна, екологія, таксономія) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Пушкар 
Тарас Ігорович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2011. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3980 А] 

 УДК 595.727(292.485)(477) 
10613. Стукалюк С. В. Структура багатовидових асоціацій мурашок (Hyme-

noptera; Formicidae) Головної гряди Гірського Криму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Стукалюк Станіслав 
Володимирович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Наук. центр 
екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6391 А] УДК 595.796(477.75) 

10614. Тимочко Л. І. Діапріїди (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae) Ук-
раїнських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Тимочко Леся Іванівна ; НАН України, Ін-т зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-4813 А] УДК 595.792(292.452) 

10615. Трихліб Т. А. Жуки-скритники (Coleoptera, Latridiіdae) сходу України : 
(фауна, морфологія, біологія, екологія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Трихліб Тетяна Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4818 А] 

 УДК 595.763(477.54/.62) 
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10616. Устич В. І. Іхтіофауна р. Іршави та стратегія її відновлення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Устич 
Василь Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4230 А] 

 УДК 597.2/.5(282)(477.87) 
10617. Цалан Ю. В. Антропогенні трансформації угруповань колембол 

(Collembola) в заплавних лісах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Цалан Юрій Васильович ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т агроекології і економіки природокористування, [Держ. 
природознавч. музей НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-4286 А] УДК 591.5:595.7](477.87) 

10618. Чернишова Т. М. Молюски роду Limax (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: 
Limacidae) фауни України: генетична структура популяцій, каріологічні та морфоло-
гічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Чернишова Таїсія Миколаївна ; НАН України, Ін-т зоо-
логії ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6456 А] 

 УДК 594.38:575.2](477) 
10619. Яніш Є. Ю. Сучасний стан популяцій воронових птахів (родина 

Corvidae) на території Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Яніш Євгенія Юріївна ; НАН України, 
Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-6876 А] УДК 598.293.1(477) 

10620. Ярмолюк Н. С. Біоритмологічний підхід до аналізу реакцій планарій 
Dugesia tigrina на дію слабкого електромагнітного екранування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та 
тварин" / Ярмолюк Наталія Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-5957 А] УДК 595.123:615.849 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА.  
ТЕХНІКА 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та  
порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

10621. Погорєлов М. В. Морфофункціональна характеристика репаративного 
остеогенезу в умовах гіпергідратаційних порушень водно-сольового балансу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Погорєлов Максим Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. 
держ. мед. ун-т", [Сум. держ. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 37, [1] с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 28—34 (49 назв). — 100 пр. — [2011-4786 А] УДК 611.018.4:616-008.811.1 

На ступінь кандидата 

10622. Болюх Д. Б. Особливості зв'язків сонографічних параметрів нирок з 
конституціональними показниками юнаків та дівчат різних соматотипів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Болюх Дмитро Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-6511 А] УДК 611.61+611.9]-055.15-055.25 

10623. Вацик М. М. Анатомічні особливості печінкових вен у ранньому періоді 
онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Вацик Мирослав Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7536 А]
 УДК 611.36.013 

10624. Журавльова Ю. П. Морфометрична та біомеханічна характеристика 
твердої оболонки головного мозку людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Журавльова Юлія Павлівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4488 А] 

 УДК 611.819 
10625. Ікрамов В. Б. Мінливість розмірів, форм, положення та взаємовідношень 

верхньої та нижньої щелепи в залежності від індивідуальної будови мозкового черепа : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Ікрамов Володимир Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл., схеми. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7822 А] УДК 611.716:611.715 

10626. Луцик М. М. Цитоморфологічна характеристика клітин лімфоми 
NK/Ly і їх поверхневих вуглеводних детермінант у дослідженні ефективності потен-
ційних протипухлинних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Луцик Максим Макси-
мович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. 
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мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2011. 
— 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-5036 А] УДК 611.018.1+616-006.44-085.277 

10627. Машихіна Л. О. Індивідуальна анатомічна мінливість комплексу хребтова 
артерія/атланто-окципітальний синус : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Машихіна Лілія Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — 
Х., 2011. — 22 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5481 А]
 УДК 611.13:611.711 

10628. Мошкола В. В. Структурна організація лімфоїдних утворень щитоподібної 
залози та її ділянкових лімфатичних вузлів у постнатальному онтогенезі в нормі та 
при антигенній стимуляції : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Мошкола Володимир 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — 
Тернопіль, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6261 А]
 УДК 611.428:611.441].018.1 

10629. Передерій Н. О. Хронобіологічні аспекти морфологічних змін у жовчному 
міхурі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Передерій Ніна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. акад."]. — 
Луганськ, 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4974 А]
 УДК 611.36.018 

10630. Процак Т. В. Вікові зміни будови і синтопії стінок верхньощелепних 
пазух в онтогенезі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Процак Тетяна Василівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 
Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-6764 А]
 УДК 611.21.018-053 

10631. Стрій В. В. Морфогенез скелета при імплантації до великогомілкової 
кістки біогенного гідроксилапатиту, насиченого міддю : (анатомо-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Стрій Віталій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 
"Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-7087 А] УДК 611.71:616.718.5-089.843 

10632. Тіщенко Ю. О. Особливості розвитку оваріальної тканини при гетерото-
пічній трансплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Тіщенко Юлія Олегівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-5548 А] УДК 611.651.018:616-089.843 

10633. Шаймарданова Л. Р. Вікові морфофункціональні зміни кісткового мозку 
під впливом ксеногенної спинномозкової рідини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шаймарданова Лейля 
Рустемівна ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського". — Сімферополь, 2011. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-4349 А] УДК 611.018.46:612.66 
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10634. Шовкова Н. І. Морфо-функціональна характеристика лицевого нерва 
кроля в нормі, в умовах експериментальної нейропатії і при магнітолазерній терапії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Шовкова Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 
держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). 
— 150 пр. — [2011-4390 А] УДК 611.831+616.833.17-009.11-085.84-092.9 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 
10635. Денефіль О. В. Реактивність серцево-судинної системи в забезпеченні 

адаптації організму до різних типів погоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Денефіль Ольга Володимирівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 
(53 назви). — 100 пр. — [2011-6941 А] УДК 612.1.014.43 

10636. Пішель І. М. Вплив змін імунної системи на структурно-функціональний 
стан кісткової тканини: вікові та генетичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Пішель Ірина Миколаїв-
на ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т геронтології АМН України". 
— К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27 (39 назв). — 100 пр. — 
[2011-7050 А] УДК 612.66.017:616.71-007.23 

На ступінь кандидата 
10637. Ананченко М. М. Типологічні особливості мікроциркуляції шкіри людини 

та їх роль в модуляції тканинного кровотоку низькоінтенсивним міліметровим випромі-
нюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 
"Фізіологія людини та тварин" / Ананченко Марина Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(28 назв). — 100 пр. — [2011-5968 А] УДК 612.135.014.48 

10638. Бараш О. О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та 
функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. 
біологія, гістологія" / Бараш Олексій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 110 пр. — [2011-4606 А] УДК 612.616.2.014 

10639. Баскевич О. В. Особливості будови ниркових тілець у щурів різного 
віку в нормі та після впливу загальної глибокої гіпотермії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Баскевич Олег 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7136 А] 

 УДК 612.46+616.61-001.18-092.9 
10640. Баштан С. О. Дослідження фізіологічних особливостей молодших 

школярів з вадами психічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Баштан Світлана 
Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6893 А] УДК 612.824+159.922.766]-053.5 
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10641. Витяганець А. І. Вимірювальний перетворювач активної потужності 
середніх частот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Витяганець Андрій Іванович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5604 А] УДК 612.372 

10642. Вовк Ю. О. Клініко-імунологічні особливості та прогнозування перебігу 
генетично-детермінованої атопічної бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Вовк Юлія 
Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. 
мед. наук України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 110 пр. — [2011-6920 А] УДК 612.017:616.248-036-053.2 

10643. Головинська Ю. Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів 
NMDA-підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / 
Головинська Юлія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4701 А] УДК 612.323:577.354 

10644. Горлов Д. С. Електродермальні потенціали як показники функціонального 
стану організму людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Горлов Дмитро Сергійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-6934 А] УДК 612.014:616.8-009.17 

10645. Гошовська Ю. В. Роль мітохондріальних роз'єднувальних білків UCP2 
і UCP3 у функціонуванні серця при старінні та ішемії-реперфузії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / 
Гошовська Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-6547 А] 

 УДК 612.17+577.23 
10646. Діденко Н. В. Закономірності змін морфофункціонального стану гіпофі-

зарно-гонадної системи самиць щурів за різних режимів опромінення головного 
мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 
"Радіобіологія" / Діденко Наталія Вячеславівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. 
медицини Акад. мед. наук України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4710 А] УДК 612.82.014.48:577.11 

10647. Коновалова В. С. Експериментальні дослідження тканинних факторів 
згортання при стресі та цукровому діабеті та їх корекція похідними сполуками АТФ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Коновалова Валерія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. 
держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Чернівці, 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5719 А]
 УДК 612.115+616.379-008.64-085.32 

10648. Корінчак Л. М. Вікові особливості зміни діяльності серцево-судинної 
системи в сезонному біологічному ритмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Корінчак Любов 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-5721 А] УДК 612.171.014.4-053.5 
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10649. Максимович К. Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації 
в різні фази менструального циклу у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Максимович Катерина 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3664 А] УДК 612.82:612.662 

10650. Мєхова Л. В. Вплив факторів сезонної та соціальної природи у ранньому 
онтогенезі на схильність населення України до залежних від віку захворювань : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / 
Мєхова Людмила Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т геронтології 
ім. Д. Ф. Чеботарьова". — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-7022 А] УДК 612.64.014.4(477) 

10651. Полетай В. М. Вплив гербіцидів на проміжний обмін компонентів жовчі 
у коропа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 
"Фізіологія людини та тварин" / Полетай Вячеслав Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-3932 А] УДК 612.357:597.551.2 

10652. Ровна О. О. Особливості адаптації організму людини до інтервальної 
нормобаричної гіпоксії в умовах складно-координаційної рухової діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини 
та тварин" / Ровна Ольга Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Харків. держ. акад. 
фіз. культури]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-7675 А] УДК 612.014.462 

10653. Сачинська О. В. Функціональний стан передміхурової залози щурів та 
протипухлинні ефекти гормональних та антигормональних препаратів при їх комбіно-
ваному застосуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Сачинська Ольга Володимирівна ; Держ. установа 
"Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7068 А]
 УДК 612.616.7:[615.357+615.27 

10654. Скляров П. О. Роль гастрину в регуляції виділення біологічно активних 
речовин у слизовій оболонці товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Скляров Павло Олександрович ; 
М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6797 А] УДК 612.3:577.1 

10655. Соколик О. О. З'ясування фізіологічної дії озону на компоненти крові з 
використанням нових флуоресцентних зондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Соколик Оксана 
Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [ДНУ "НТК "Ін-т монокристалів" 
НАН України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-6376 А] УДК 612.1+591.11]:546.214 

10656. Туманянц К. М. Вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромі-
нювання надвисокої частоти на безхребетних тварин : (регенерацію планарій, ноціцеп-
цію молюсків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Туманянц Каріне Миколаївна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4219 А] УДК 612.014.48:592 
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10657. Шамро Н. Р. Вплив вітамінів Е та С на активність NO-синтазної системи 
та процеси ліпопероксидації у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов стресу 
та коліту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 
"Біохімія" / Шамро Наталія Романівна ; Ін-т біології тварин НААН, [Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5923 А] 

 УДК 612.015.6:616.345:599.323.4 
10658. Шкуропат А. В. Біоелектрична активність і кровообіг головного мозку 

приглухуватих підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Шкуропат Анастасія Вікторівна ; 
Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-4386 А] УДК 612.82:616.28-008.14-053.6 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь доктора 
10659. Баязітов М. Р. Телемедичне забезпечення роботи хірургічної служби 

регіонального рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.03.11 "Мед. і біол. інформатика і кібернетика" / Баязітов Микола Рашитович ; 
НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [Одес. нац. 
мед. ун-т]. — К., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (49 назв). — 100 пр. 
— [2011-5995 А] УДК 614.254:617]:621.397.13 

10660. Дейнека І. Г. Розвиток теорії та практичне підвищення надійності кисло-
тозахисного одягу працівників машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Дейнека Іннеса Григо-
ріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (41 назва). — 100 пр. — [2011-6079 А] УДК 614.89:62 

10661. Любінець О. В. Медико-соціальне обґрунтування подовження середньої 
очікуваної тривалості життя населення України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Любінець Олег Володими-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [ДУ "Укр. ін-т стратегіч. дослідж. МОЗ України"]. — К., 2011. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2011-4948 А] УДК 614.2:314.118 

10662. Матюха Л. Ф. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. меди-
цина", 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Матюха Лариса Федорівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
— К., 2011. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (33 назви). — 
100 пр. — [2011-6243 А] УДК 614.2(477) 

10663. Медведовська Н. В. Медико-соціальне обґрунтування системи моніторингу 
стану здоров'я населення України на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Медведовська Наталія 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — К., 2011. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35. — 100 пр. — [2011-5483 А] УДК 614.2 

10664. Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму 
мешканців сільських територій Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Романчук Людмила Донатівна ; 
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М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 
Житомир, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2011-7677 А]
 УДК 614.876(477.41/.42-22) 

10665. Чайка Г. В. Конституціональні закономірності становлення жіночої 
статевої системи у практично здорових осіб підліткового та юнацького віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія"; 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Чайка Григорій Васильович ; М-во охорони 
здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 36, 
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (28 назв). — 100 пр. — [2011-5156 А]
 УДК 613.88-053.6 

10666. Щудро С. А. Критеріальне значення соціально-гігієнічних чинників та 
умов навчання у формуванні здоров'я підлітків загальноосвітніх навчальних закладів 
у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Щудро Світлана Анатоліївна ; Держ. 
установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзеєва АМН України", [Дніпропетров. 
держ. мед. акад.]. — К., 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 120 пр. — 
[2011-4529 А] УДК 613.96 

На ступінь кандидата 
10667. Агаркова А. О. Формування професійно-етичної культури майбутніх 

лікарів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Агаркова Алла Олександрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4842 А]
 УДК 614.253:378 

10668. Адаменко Л. В. Ветеринарно-санітарна експертиза молока за наявності 
залишкових кількостей окремих дезінфекційних засобів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Адаменко Ліда 
Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-
ня України. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 120 пр. 
— [2011-6881 А] УДК 614.31:637.12 

10669. Бухановська Т. М. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації функціо-
нально-організаційної моделі збереження та поліпшення здоров'я школярів великого 
промислового міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Бухановська Тетяна Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. 
ін-т стратег. дослідж."]. — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — 
[2011-5338 А] УДК 613.955 

10670. Весельський В. Л. Медико-соціальне обґрунтування системи наступності 
медичної допомоги сільському населенню в умовах впровадження сімейної медицини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 
Весельський Віктор Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. 
— К., 2011. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (27 назв). — 100 пр. — [2011-5173 А]
 УДК 614.253.2:364.42/.44(477-22) 

10671. Гульчій М. М. Репродуктивне здоров'я та шляхи корекції його порушень 
у жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом тютюнопаління : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-



   

 
322

логія" / Гульчій Мар'яна Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і 
гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7196 А] УДК 613.84:616-055.2-08 

10672. Дмитренко О. А. Гігієнічна оцінка впливу хлороформу питної води на 
здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Дмитренко Олена Анатоліївна ; Держ. 
установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України", 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 120 пр. — [2011-7205 А] УДК 614.777:546.121 

10673. Загородній В. В. Гігієнічне обґрунтування заходів з управління якістю 
атмосферного повітря промислового міста на основі оцінки ризиків для здоров'я 
населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 
"Гігієна та проф. патологія" / Загородній Василь Володимирович ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2011-5669 А] УДК 614.71 

10674. Колібабчук О. О. Удосконалення характеристик установок пожежогасіння 
вібраційною підготовкою і подачею вогнегасного порошку відцентровою машиною : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. 
безпека" / Колібабчук Олексій Олексійович ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті 
України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — Макіївка (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4638 А] УДК 614.843 

10675. Крамарьова Ю. С. Еколого-гігієнічне обґрунтування застосування органо-
мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Крамарьова Юлія Сергіївна ; 
Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук 
України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — К., 2011. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7899 А] УДК 614.7:628.336 

10676. Кривохижа Є. М. Санітарно-гігієнічне обґрунтування розробки мийно-
дезінфікуючого засобу для доїльного устаткування та молочного інвентаря : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та 
вет. санітарія" / Кривохижа Євген Михайлович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5300 А] УДК 614.48:637.11 

10677. Крук С. І. Формування толерантності в особового складу підрозділів з 
надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Крук Сергій Іванович ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн., М-во 
надзв. ситуацій України]. — Тернопіль, 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3553 А] УДК 614.8.01 

10678. Москвяк Н. В. Гігієнічна оцінка формування адаптації школярів молодших 
класів за умов навчання у загальноосвітньому закладі на сучасному етапі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Москвяк Наталія Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). 
— 100 пр. — [2011-3747 А] УДК 613.955 

10679. Ніжник В. В. Удосконалення систем протипожежного захисту підкупольних 
дерев'яних конструкцій культових споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Ніжник Вадим Васильович ; М-во 
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надзв. ситуацій України, Укр. НДІ цивіл. захисту. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 90 пр. — [2011-7035 А] УДК 614.841.33:726 

10680. Перчук І. В. Клініко-психофізіологічний стан персоналу, який виконував 
роботи з перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / 
Перчук Ірина Вадимівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. 
наук України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-5311 А] УДК 614.876 

10681. Петрищенко Л. М. Особливості фактичного харчування працездатного 
населення, яке проживає в радіоактивно забруднених регіонах України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Петрищенко Людмила Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України", [Укр. НДІ харчування, ДУ 
"Наук. центр радіац. медицини НАМН України"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 120 пр. — [2011-5045 А] УДК 613.2:614.876(477) 

10682. Радчук Д. І. Підвищення захисної ефективності одноразових протипилових 
респіраторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 
"Охорона праці" / Радчук Дмитро Ігорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". 
— Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 130 пр. — 
[2011-3986 А] УДК 614.894 

10683. Русин В. І. Профілактика мікроелементозів корів в умовах біогеохімічної 
провінції Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Русин Василь Іванович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотех-
нологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4029 А]
 УДК 614.9:636.2](477.83) 

10684. Рущак Л. В. Гігієнічне обґрунтування шляхів удосконалення системи 
лікувально-профілактичної допомоги юнакам, які проживають в ситуації пролонгова-
ного опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Рущак Людмила Василівна ; Нац. акад. 
мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", 
[Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. — [2011-7678 А] УДК 614.876-053.6 

10685. Скочко Т. П. Наукові засади гігієнічної донозологічної діагностики резервів 
здоров'я підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Скочко Тетяна Павлівна ; Держ. установа 
"Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 120 пр. — [2011-5056 А] 

 УДК 613.96 
10686. Сольоний С. В. Підвищення пожежної безпеки об'єктів з наявністю 

електромереж змінного струму напругою до 1 кВ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Сольоний Сергій Вален-
тинович ; М-во надзв. ситуацій України, Укр. НДІ пожеж. безпеки, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-4669 А] УДК 614.841.33 

10687. Спіріна-Смілка О. Ю. Розробка епоксидних полімерних композиційних 
матеріалів низькотемпературного отвердіння для вогнезахисту будівельних конструкцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. 
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безпека" / Спіріна-Смілка Олена Юріївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7082 А]
 УДК 614.84 

10688. Федоренко М. П. Підвищення ефективності системи профілактики пожежі 
газонафтопереробного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Федоренко Максим Петрович ; Харків. 
нац. ун-т буд-ва та архіт., [Нац. ун-т цивіл. захисту, МНС України]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-7096 А] 

 УДК 614.8 
10689. Хомутовська С. О. Обґрунтування санітарно-гігієнічних прийомів підви-

щення резистентності та продуктивності молодняку свиней на спеціалізованих підприємст-
вах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна 
тварин та вет. санітарія" / Хомутовська Світлана Олександрівна ; М-во аграр. політики 
та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2011. — 23 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7477 А] УДК 614.9:636.4.082.35 

10690. Шумак О. В. Удосконалення критеріїв гігієнічної регламентації та оцінки 
шуму від внутрішніх джерел високоповерхових житлових будинків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патоло-
гія" / Шумак Оксана Василівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 
ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2011-5278 А] УДК 613.5 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  
Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 
10691. Галій Л. В. Теоретичні і науково-практичні основи визначення компетенцій 

в управлінні персоналом фармацевтичних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Галій Лариса Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (52 назви). — 100 пр. — [2011-6050 А]
 УДК 615.15:005.95/.96 

10692. Євтушенко О. М. Управління галузевими ризиками на етапах реалізації 
та споживання лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Євтушенко Олена 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2011-6584 А] 

 УДК 615.1 
10693. Семенів Д. В. Обґрунтування створення та використання препаратів з 

противиразковою та репаративною дією на основі аронії чорноплідної : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Семенів 
Дмитро Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [ДВНЗ 
"Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(33 назви). — 100 пр. — [2011-7419 А] УДК 615.322:615.243 

10694. Сирова Г. О. Експериментальне та квантово-хімічне обґрунтування 
створення комбінованого протизапального препарату : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Сирова Ганна Олегівна ; 
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М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Х., 
2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). — 100 пр. — [2011-7685 А]
 УДК 615.276.03 

10695. Супрун Е. В. Цитокінові механізми патогенезу та експериментальна терапія 
гострих порушень мозкового кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Супрун Еліна Владиславівна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН України", 
[Нац. фармац. ун-т]. — К., 2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 (40 назв). 
— 100 пр. — [2011-7446 А] УДК 615.21:616.831-005.4 

10696. Щокіна К. Г. Органотропні ефекти рекомбінантного антагоніста рецепторів 
інтерлейкіну-1 : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Щокіна Катерина Геннадіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (42 назви). — 100 пр. — [2011-5946 А] УДК 615.015.2:615.21/.26 

На ступінь кандидата 
10697. Алексєєва Г. А. Вплив різних гуморальних імунних факторів на структурно-

функціональні показники міокарду у хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Алексєєва 
Ганна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвсь-
кого" МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-5562 А] УДК 615.37:[616.72-002.77:616.127 

10698. Алєксєєва І. М. Професійний термінологічно-понятійний апарат: першоос-
нова удосконалення нормативно-правової основи фармацевтичної діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків 
та орг. фармац. справи" / Алєксєєва Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6486 А] УДК 615.1:34](477) 

10699. Асадуллаєва Н. Я. Експериментальне вивчення фармакологічної ефектив-
ності екстракту з листя артишоку польового при різних видах гестаційної патології : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-
кологія" / Асадуллаєва Надія Яківна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7127 А]
 УДК 615.322:618.3 

10700. Басакіна І. І. Розробка складу та технології шипучих таблеток комплекс-
ної дії для лікування захворювань органів дихання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Басакіна Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5992 А]
 УДК 615.453.6.012:615.29 

10701. Бурда Н. Є. Фармакогностичне вивчення Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 
"Фармац. хімія та фармакогнозія" / Бурда Надія Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-6913 А] УДК 615.32.07 

10702. Гвоздик І. М. Морфо-функціональні зміни слинних залоз і слизової 
оболонки ротової порожнини під впливом цисплатину та їх корекції ентеросгелем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 
цитологія, ембріологія" / Гвоздик Ігор Миронович ; М-во охорони здоров'я України, 
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Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 
20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5010 А]
 УДК 615.454.1:616.316 

10703. Дмитрієв Д. В. Клініко-фармакологічна взаємодія пропофолу та анальге-
тиків з модифікаторами мікросомальних монооксигеназ : (клініко-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. 
фармакологія" / Дмитрієв Дмитро Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Одес. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5081 А] 

 УДК 615.03+615.015 
10704. Каафарані Х. М. Розробка методів аналітичної діагностики вживання 

апрофену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 
"Фармац. хімія та фармакогнозія" / Каафарані Хуссейн Махмуд ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-6619 А] УДК 615.214.24:543.544 

10705. Карам Ахмед. Науково-методичні підходи до оцінки та управління експорт-
ним потенціалом фармацевтичної галузі Сирії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Карам 
Ахмед ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6172 А] 

 УДК 338.24:339.564:615.1](569.1) 
10706. Ковальчук І. В. Цитокінзалежні механізми імунопротекторної дії адапто-

генів рослинного походження в умовах експериментального стресу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Коваль-
чук Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Одес. нац. 
мед. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-5708 А] УДК 615.322:615.214 

10707. Кошова І. П. Мікробіологічне обґрунтування розробки складу і технології 
асоційованого пробіотичного препарату на основі оригінальних штамів Aerococcus 
viridans тa Bacillus subtilis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Кошова Ірина Петрівна ; Держ. установа "Ін-т мікро-
біології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Дніпропетров. держ. 
мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-3528 А] УДК 615.331.076 

10708. Кулдиркаєва К. В. Розробка складу та технології сиропу з ангіопротектор-
ною дією для застосування в педіатрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Кулдиркаєва 
Катерина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я, Нац. фармац. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. 
мед. ун-т"]. — Х., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. 
— [2011-6236 А] УДК 615.451.2:616-053.2 

10709. Левашов Д. В. Синтез 2-(діарилгідроксиметил)-3-R-4-оксо-3,4-дигідрохіна-
золінів, їх фізико-хімічні властивості та біологічна дія : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / 
Левашов Дмитро Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3610 А]
 УДК 615.213+615.281 

10710. Левашова О. Л. Розробка та валідація методик контролю якості віта-
мінно-мінерального препарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фар-
мац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Левашова 
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Ольга Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5258 А] 

 УДК 615.07:54.062 
10711. Лихота О. Б. Фармакокінетика коротколанцюжкових жирних кислот та 

їх екзогенних метаболітних попередників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Лихота Олена Борисівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського 
НАН України]. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-5204 А] УДК 615.033:577.125 

10712. Луценко Ю. О. Фармакогностичне дослідження плюща звичайного 
(Hedera helix L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Луценко Юлія Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 
Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5802 А]
 УДК 615.322:582.794.2 

10713. Мазурець С. І. Фармакогностичне дослідження хмелю звичайного : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Мазурець Світлана Ігорівна ; М-во охорони здоров'я, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-5260 А] УДК 615.451.16:54.021:582.635.38 

10714. Маркова О. О. Фармакологічна корекція біоенергетичних процесів у 
печінці тварин, отриманих від стрес-уражених попередників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Маркова Олена 
Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3683 А] 

 УДК 615.244:[616.34:614.876] 
10715. Мельник Г. І. Фармакогностичне та хіміко-токсикологічне дослідження 

видів роду Чемериця флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Мельник Галина 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т"]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-6708 А] УДК 615.32:582.675.1(477) 

10716. Монайкіна Ю. В. Застосування сульфофталеїнових барвників у спектро-
фотометричному аналізі лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Монайкіна 
Юлія Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5140 А]
 УДК 615.31.074:547.631.6 

10717. Мосійчук В. С. Мультисигнальна цифрова реєстрація та оброблення 
параметрів пульсової хвилі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Мосійчук Віталій Сергійович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7331 А] УДК 615.47 

10718. Пида В. П. Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей 
екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Пида Віктор 
Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-7665 А] УДК 615.014:582.724.1 
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10719. Пругло Є. С. Гіполіпідемічна активність солей 2-(4-R-5-R1-4H-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо)оцтових кислот та їх похідних при експериментальній гіперліпідемії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 
Пругло Євген Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Запоріз. 
держ. мед. ун-т]. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2011-7673 А] УДК 615.272:547.292 

10720. Рибалкін М. В. Розробка складу та технології розчину алергену "Канди-
дасін" для імунодіагностики кандидозної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Рибалкін Микола Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2011-6334 А]
 УДК 615.282.84 

10721. Ромась К. П. Розробка складу та технології капсул андрогенної дії на 
основі аргініну та фенольного гідрофобного препарату прополісу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Ромась Катерина Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-7399 А] УДК 615.453.4:615.21:638.135 

10722. Ромелашвілі О. С. Створення нового ненаркотичного анальгетика — 
фенітізону та розробка супозиторіїв на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 
засобів" / Ромелашвілі Олена Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-5315 А] УДК 615.212.3:615.454.2 

10723. Суворов О. В. Одержання солей 3-(4'-ацетилфенілкарбамоїл)-пропанової 
кислоти та стандартизація гемостатичних засобів на їх основі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармако-
гнозія" / Суворов Олександр Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-7088 А] УДК 615.273.07 

10724. Трунова Т. В. Розробка складу та технології супозиторіїв на основі 
N,N'-дибензиламіда малонової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Трунова 
Тетяна Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6410 А] 

 УДК 615.213:615.454.2 
10725. Федоритенко Н. О. Розробка складу та технології лікувально-про-

філактичного засобу у формі капсул на основі грибів Шиїтаке : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Федоритенко Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-4243 А] УДК 615.453.4.012:582.28 

10726. Федяк І. О. Фармакоекономічні підходи до вдосконалення лікарського 
забезпечення хворих на хронічні вірусні гепатити в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Федяк Ірина Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2011. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2011-4253 А] 

 УДК 615.014:616.36-002 
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10727. Цокало І. Є. Розробка та дослідження твердих лікарських форм адаптогенної 
дії на основі ехінацеї пурпурової та кислоти бурштинової : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Цокало Інна Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. 
— Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-7101 А] УДК 615.453:[582.998.16+547..461.4] 

10728. Черкашина А. В. Фармакогностичне вивчення трави Cicer arientinum L. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія та фармакогнозія" / Черкашина Аліна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-4315 А] УДК 615.322.015.1:582.736 

10729. Шевцов І. М. Фармакогностичне вивчення Allium cepa L. та отримання 
на його основі лікарських субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Шевцов Ігор Мико-
лайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4366 А] УДК 615.322.015 

10730. Шевчук О. О. Фармакологічна корекція глутаргіном та ентеросгелем 
ураження печінки при комбінованому застосуванні антимікобактеріальних та анти-
ретровірусних препаратів : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шевчук Оксана Олегівна ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН України", 
[ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського" МОЗ України]. — К., 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4376 А]
 УДК 615.28:616.36-099 

10731. Шишкіна І. В. Науково-практичні засади з оптимізації діяльності тери-
торіальних органів контролю якості лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Шишкіна Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 
100 пр. — [2011-7500 А] УДК 615.2:658.562 

10732. Шкроботько П. Ю. Дослідження елементного складу та біологічно ак-
тивних речовин різних видів роду валеріана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Шкроботько 
Павло Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 
2011. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2011-5238 А]
 УДК 615.322:582.971.3 

615.9 Загальна токсикологія. Загальні дослідження отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 
10733. Марченко М. Л. Культура клітин людини як альтернативний метод в 

комплексній токсиколого-гігієнічній оцінці сполук важких металів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 
Марченко Марина Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН Украї-
ни". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-6705 А] УДК 615.916:546.3 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 
10734. Вихованець Ю. Г. Нейромережеві моделі в оцінці функціональних станів 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.11 
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"Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Вихованець Юрій Георгійович ; Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (29 назв). — 
100 пр. — [2011-6526 А] УДК 616-008:004.032.26 

10735. Горша О. В. Комплексна система оцінки та корекції фізичними методами 
дизрегуляторних станів у водіїв автотранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / 
Горша Оксана Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа 
"НДІ фіз. методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова", [ДП "Укр. 
НДІ медицини транспорту"]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 21—24 (49 назв). — 100 пр. — [2011-5367 А] УДК 616-008-057-085.8 

10736. Згржебловська Л. В. Адреноміметична корекція та волемічна підтримка 
в комплексі інтенсивної терапії поєднаної травми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Згржеб-
ловська Леся Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. наук.-практ. центр екстренної мед. допо-
моги та медицини катастроф]. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (22 назви). 
— 100 пр. — [2011-4914 А] УДК 616-001-085 

10737. Лук'яненко Н. С. Екологічно детермінована патологія у дітей: клініко-
генетичний поліморфізм та принципи медико-генетичного консультування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Лук'яненко 
Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького, [Держ. установа "Ін-т спадк. патології НАМН України"]. — Львів, 2011. 
— 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (32 назви). — 100 пр. — [2011-3649 А] 

 УДК 616-053.2:575.113 
10738. Огоновський Р. З. Патофізіологічні аспекти перебігу ранового процесу 

на тлі адреналінового пошкодження міокарда та його корекція композиційною сумішшю 
похідних г-кротонолактону та Zn-карнозину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Огоновський Роман Зіновійо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Терно-
піль, 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (51 назва). — 100 пр. — [2011-4966 А]
 УДК 616-001.4-092:616.127-092.9]-085.28 

10739. Олійник Г. А. Клініко-лабораторна та морфофункціональна характерис-
тика холодової хвороби : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Олійник Григорій Анатолі-
йович ; М-во охорони здоров'я, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 100 пр. — [2011-6730 А] 

 УДК 616-001.18/.19-07 
10740. Островська С. С. Ефекти іонізуючого випромінення та солей важких 

металів в серцево-судинній системі : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Островська Світлана 
Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини 
АМН України". — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (34 назви). — 
100 пр. — [2011-7362 А] УДК 616-001.28:616.1-092.9 

10741. Татарко С. В. Імунологічні механізми хронізації запалення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Татарко 
Сергій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 
2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (42 назви). — 100 пр. — [2011-5875 А]
 УДК 616-002.2-092:612.017.1 
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На ступінь кандидата 
10742. Артамонова Г. Б. Оцінка протипухлинної ефективності полісахаридної 

фракції з плодового тіла гриба Lentinus edodes і глікопептидної вакцини на різних 
моделях пухлинного росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Артамонова Ганна Борисівна ; НАН України, Ін-т екс-
перим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2011. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6493 А] 

 УДК 616-006-085.371-092.9:612.017 
10743. Барановський Ю. Г. Оперативне лікування гіпертрофічних і келоїдних 

рубців, їх рання клініко-морфологічна диференціальна діагностика і профілактика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Барановський Юрій Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—19 (22 назви). — 100 пр. — [2011-6501 А] УДК 616-003.92-07-089 

10744. Кубишкін В. А. Протеоліз, апоптоз та антіендотоксиновий імунітет в 
реакціях організму на променеву терапію злоякісних новоутворень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та 
промен. терапія" / Кубишкін Володимир Анатолійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7900 А] УДК 616-006.6-085.849.1:612.398 

10745. Леонов А. В. Особливості хірургічної тактики при післяопераційних 
вентральних грижах у геріатричних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Леонов Андрій Васильович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3619 А]
 УДК 616-089-053.9 

10746. Лисак В. П. Медико-соціальне обґрунтування стратегії розвитку вторинної 
стаціонарної медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Лисак Віктор Петрович ; М-во охорони 
здоров'я Укранїи, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т 
стратег. дослідж. МОЗ України", ВДНЗ "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2011. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2011-7295 А] УДК 616-082 

10747. Найдьонова О. В. Застосування внутрішнього прийому мінеральної води 
Поляна Квасова у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на метаболічний 
синдром на амбулаторному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / Найдьонова 
Олена Вікторівна ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України", 
[Одес. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 
100 пр. — [2011-4961 А] УДК 616-008.9-036.8-085.327 

10748. Ратушний П. М. Методи та система оброблення слабоконтрастних зобра-
жень для оцінювання показників мікрокапілярів кінцівок людини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 
Ратушний Павло Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3992 А] УДК 616-073/.074 

10749. Шум С. С. Судово-психіатрична оцінка психічних розладів в онкологіч-
них хворих у цивільному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Шум Сергій Сергійович ; М-во охорони здоров'я 



   

 
332

України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології. — К., 2011. — 24 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5107 А] 

 УДК 616-006.6:616.89-008]:340.63 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 
10750. Амбросова Т. М. Роль дисфункції адипокінів у формуванні кардіометаболіч-

ного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Амбросова Тетяна 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 29—35 (48 назв). — 100 пр. — [2011-7123 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-004.6-092 
10751. Базилевич А. Я. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні 

з неалкогольною жировою хворобою печінки: механізми формування, діагностика, 
оптимізація лікування, прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Базилевич Андрій Ярославович ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Львів, 2011. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22—27 (44 назви). — 100 пр. — [2011-7130 А] 

 УДК 616.12-005.4-036+616.36-003.8]-07-08 
10752. Денисенко В. П. Особливості розвитку та лікування артеріальної гіпертензії 

у хворих на діабетичну нефропатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Денисенко Віктор Петрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої Нац. акад. 
мед. наук України"]. — Х., 2011. — 39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (52 назви). — 
100 пр. — [2011-7741 А] УДК 616.12-008.331.1-085:[616.61:616.379-008.64 

10753. Доценко С. Я. Ремоделювання та функціональний стан артерій і лівого 
шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу: прогностичні аспекти та лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Доценко Сергій Якович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 
Запоріжжя, 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—32 (48 назв). — 100 пр. — [2011-4626 А]
 УДК 616.12-008.331.1-06-08 

10754. Крикунов О. А. Хірургічне лікування інфекційного ендокардиту протезо-
ваних клапанів серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Крикунов Олексій Антонович ; Нац. акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". 
— К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (46 назв). — 100 пр. — [2011-6224 А]
 УДК 616.126-002-022-089 

10755. Кулик Л. В. Проблеми хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії: 
походження, клініка, діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / 
Кулик Любомир Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького МОЗ України]. — К., 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (33 назви). 
— 100 пр. — [2011-4940 А] УДК 616.131-005.7-07-085 

10756. Михайловська Н. С. Інфаркт міокарда у хворих з метаболічним синдро-
мом: особливості перебігу, гуморальні фактори, терапевтичні та прогностичні аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
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Михайловська Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 
мед. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 35 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (42 назви). — 100 пр. 
— [2011-3776 А] УДК 616.127-005.8-008.9 

10757. Прасол В. О. Комплексна діагностика і диференційоване лікування гострих 
тромбозів в системі нижньої порожнистої вени : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Прасол Віталій Олександрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії 
АМН України]. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (50 назв). — 
100 пр. — [2011-3951 А] УДК 616.146-005.6-071-08 

10758. Рибальська А. П. Інфекційно-запальні ускладнення у хворих на гостру та 
хронічну лейкемію: прогнозування, діагностика, етіологія, профілактика : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія і трансфу-
зіологія" / Рибальська Алла Петрівна ; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіо-
логії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—37 (56 назв). — 100 пр. — [2011-4001 А] УДК 616.155.392-07-084 

10759. Сухарєва Г. Е. Патогенетичне обґрунтування корекції порушень гемоди-
наміки на різних етапах реабілітації дітей із вродженою патологією серцево-судинної 
системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Сухарєва Галина Ериківна ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—34 (53 назви). — 100 пр. — [2011-4167 А] УДК 616.12-008-053.2 

10760. Тихонова С. А. Предиктори формування гіпертензивного фенотипу в 
осіб молодого віку зі спадковою схильністю до артеріальної гіпертензії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Тихонова 
Сусанна Адольфівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 27—32 (32 назви). — 100 пр. — [2011-4593 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085 
10761. Треумова С. І. Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції у 

розвитку хронічного легеневого серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання 
легень в поєднанні з гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою серця та корекція 
виявлених змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Треумова Світлана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольца, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад."]. — К., 2011. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (34 назви). — 100 пр. — 
[2011-7461 А] УДК 616.131-005-002.2-06 

На ступінь кандидата 
10762. Артеменко М. О. Діагностика та хірургічне лікування венозних форм 

вроджених судинних мальформацій нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Артеменко Михайло Олегович ; 
Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімо-
ва. — К., 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4845 А]
 УДК 616.147.3-007.64-071-089.8 

10763. Бабаніна Т. В. Роль блокування ренін-ангіотензин-альдостеронової сис-
теми в попередженні ремоделювання лівого шлуночка у хворих, що перенесли інфаркт 
міокарда з патологічним зубцем Q : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бабаніна Тетяна Вікторівна ; Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-4419 А] УДК 616.124+616.127-005.8]-073.7 
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10764. Боднар П. Я. Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-
гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Боднар Петро Ярославович ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. мед. закл. "Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4859 А] УДК 616.147.3-089.8:616.12-005.4 

10765. Бородай А. О. Можливості черезстравохідної та трансторакальної ехокар-
діографії для оптимізації терміну антикоагулянтної терапії у хворих на фібриляцію-
трипотіння передсердь неклапанної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бородай Артем Олександрович ; 
Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4611 А]
 УДК 616.12-008.313-02-073 

10766. Буряк В. В. Ліпідний спектр та вміст гомоцистеїну у хворих з артеріальною 
гіпертензією, асоційованою з патологією екстракраніальних артерій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Буряк 
Віктор Валерійович ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6029 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.13-005.3-07 
10767. Вакалюк І. І. Кардіобіомаркери та їх корекція у хворих із метаболічним 

синдромом та постінфарктним кардіосклерозом : автореф. [дис.] на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Вакалюк Ірина Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — 
Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-5598 А] УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-07-08 

10768. Волянська В. С. Ефективність застосування інгаляцій глутаргіну та вакуум-
терапії у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на гіпертонічну 
хворобу ІІ стадії з дисциркуляторною енцефалопатією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курор-
тологія" / Волянська Вероніка Сергіївна ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології 
МОЗ України". — Одеса, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (24 назви). 
— 100 пр. — [2011-4873 А] УДК 616.12-008.331.1-036.82+615.83 

10769. Галюк Н. М. Клініко-патогенетична характеристика артеріальної гіпертен-
зії ІІ ступеня за умови тривалої антигіпертензивної терапії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Галюк Надія Михайлів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. 
ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-5620 А] УДК 616.12-008.331.1-085 

10770. Голик О. М. Обґрунтування почергового застосування ліприлу та ліпра-
зиду у поєднанні з тридуктаном МВ і гіпо-гіпермагнітотерапією у хворих на артеріаль-
ну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Голик Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-5628 А] УДК 616.12-008.331.1-085 

10771. Голод А. Г. Стан серцево-судинної системи та функції зовнішнього дихання 
у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію та хронічну алкогольну інтоксикацію : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Голод Андрій Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
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післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Голов. 
військово-мед. клініч. центр "Голов. військ. клініч. госпіталь" М-ва оборони України]. 
— К., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4883 А]
 УДК 616.12-008.331.1:616.89-008.441.3]-07-08 

10772. Діденко С. М. Діагностика та хірургічне лікування поєднаних оклюзій 
стегново-підколінного та гомілково-стопового артеріального сегменту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Діденко Сергій 
Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Київ. мед. ун-т Укр. асоц. нар. медицини]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—19 (25 назв). — 100 пр. — [2011-6946 А] УДК 616.13-007.272-07-089 

10773. Єгорова А. Ю. Вплив гіпертензивного типу ортостатичних реакцій ар-
теріального тиску на перебіг та ефективність лікування артеріальної гіпертензії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіоло-
гія" / Єгорова Анна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—
15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4910 А] УДК 616.12-008.331.1-085.225 

10774. Жакун І. Б. Вплив магнітотерапії на загальні неспецифічні адаптаційні 
реакції у пацієнтів з гіпо-, нормо- та гіперхолестеринемією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Жакун Ірина Богда-
нівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 
— Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — 
[2011-6590 А] УДК 616.153-003-085 

10775. Жеков І. І. Хірургічні шляхи покращення функції лівих відділів серця 
при протезуванні мітрального клапана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Жеков Ігор Іванович ; Нац. акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". 
— К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—16 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6106 А]
 УДК 616.126.42-089 

10776. Зенін В. В. Прогностичне значення параметрів метаболізму ліпідів та 
показників функції нирок у хворих з хронічною серцевою недостатністю та анемічним 
синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Зенін Вадим Вадимович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (20 назв). — 100 пр. — [2011-6606 А] 

 УДК 616.12-008.46-002.2+616.155.194]-008.9 
10777. Зима І. Я. Клініко-сонографічне обґрунтування вибору оперативних втручань 

при варикозній хворобі нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Зима Іван Ярославович ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т [ім. І. Я. Горбачевського]". 
— Тернопіль, 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4917 А]
 УДК 616.147.3-007.64-089 

10778. Капустинський О. О. Особливості метаболізму сполучної тканини та марке-
ри запалення у хворих на нестабільну стенокардію і методи корекції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Капустинський 
Олег Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-5694 А] УДК 616.12-009.72-06-085 

10779. Ковальова Ю. О. Ендотеліальні, запальні чинники і лептинемія у хво-
рих на ішемічну хворобу серця з ожирінням та їх терапевтична корекція : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Ковальова Юлія Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 
— Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — 
[2011-6194 А] УДК 616.12-005.4-089.882 

10780. Кравченко В. І. Хірургічне лікування посттравматичних аневризм грудної 
аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 
"Серц.-судин. хірургія" / Кравченко Віталій Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-5726 А] 

 УДК 616.135-007.64-001-089 
10781. Кравченко Т. В. Диференційований підхід та оцінка ефективності лікування 

правопередсердного тріпотіння після операцій зі штучним кровообігом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кравченко 
Тетяна Володимирівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Держ. установа "Ін-т 
невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України]. — Донецьк, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3535 А] 

 УДК 616.125-009.3-089.168 
10782. Кравчун П. П. Гомоцистеїн, біомаркери запалення та їх фармакотерапев-

тична корекція при ішемічній хворобі серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Кравчун Павло Павлович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3536 А] 

 УДК 616.127-002:616.379-008.64]-08 
10783. Крапівко С. О. Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності 

у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Крапівко Світлана Олександрівна ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 18 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5031 А] 

 УДК 616.12-005.4-036.1:616.379-008.64 
10784. Ларіонов О. П. Гострий запальний процес як фактор ініціації проатерогенних 

порушень обміну ліпопротеїнів крові; можливості протизапальної терапії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ларіо-
нов Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [ННЦ 
"Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України]. — К., 2011. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3603 А] 

 УДК 616.13-004.6-002+616.153-008.9]-085 
10785. Лєбєдь Є. І. Особливості перебігу стенокардії напруги у жінок, порівняльна 

ефективність антиангінальної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Лєбєдь Євгенія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-5033 А] УДК 616.12-009.72-085-055.2 

10786. Мацієвська Н. К. Функціональний стан серцево-судинної системи в 
юнаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Мацієвська Наталія Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-6707 А] УДК 616.1-053.67 

10787. Мирошниченко М. С. Патологічна анатомія серця при затримці внут-
рішньоутробного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Мирошниченко Михайло Сергійович ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-3770 А] УДК 616.12-007-053.13-091 

10788. Міхеєва К. В. Особливості клінічних проявів артеріальної гіпертензії у хворих 
із синдромом обструктивного апное-гіпопное сну та при його сполученні із супутнім 
хронічним обструктивним захворюванням легень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Міхеєва Ксенія Володимирівна ; 
Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". 
— К., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4649 А]
 УДК 616.12-008.331.1-06-07 

10789. Мокрик І. Ю. Оптимізація вибору та виконання мініінвазивних доступів 
при корекції вроджених вад серця з використанням штучного кровообігу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / 
Мокрик Ігор Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 
серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3738 А] УДК 616.12-007.2-089.12 

10790. Мохамед Ікбал. Кондиціонуюча функція дихального апарату у хворих 
на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мохамед Ікбал ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 
МОЗ України. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 110 пр. 
— [2011-4768 А] УДК 616.127-005.8:616.211-008.4]-08 

10791. Надім Н. М. Альджібрін. Роль імунозапальних механізмів у формуванні 
діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на хронічну серцеву недостатність, 
можливість їхньої корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Надім Н. М. Альджібрін ; Харків. нац. мед. ун-т. — 
Х., 2011. — 17, [1] с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7640 А]
 УДК 616.12-008.46-036.1-06-07-08 

10792. Нечипуренко Т. Б. Клініко-імунологічна характеристика та методи фар-
макологічної корекції гіпертонічної хвороби в пацієнтів із патологією гепатобіліарної 
системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Нечипуренко Тетяна Борисівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6723 А]
 УДК 616.12-008.331.1:616.36-002]-071-085 

10793. Новак Г. О. Ефективність застосування нормобаричної гіпоксітерапії та 
"сухих" вуглекислих ванн у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих 
на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курор-
тологія" / Новак Ганна Олександрівна ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології 
МОЗ України", [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Одеса, 
2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (15 назв). — 120 пр. — [2011-6280 А] 

 УДК 616.127-005.4+616.12-008.331.1]-085.83 
10794. Носенко Н. М. Оцінка відновлення міокардіальної функції лівого шлуночка 

у хворих із ІХС, постінфарктним кардіосклерозом, після аортокоронарного шунту-
вання поєднаного із аневризмектомією лівого шлуночка : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Носенко Наталія Ми-
колаївна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-
жеска", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика М-ва охорони здоров'я 
України]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-4651 А] УДК 616.127-004-036.8-06-07 
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10795. Павлюкович Н. Д. Вікові особливості перебігу та диференційованого 
лікування хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми анемією та цукровим діабе-
том 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Павлюкович Наталія Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6293 А]
 УДК 616.12-005.4:616.379-008.64]-053 

10796. Паньків І. В. Модифікуючий вплив прямого інгібітора реніну аліскірену 
на кардіо-ренальні фактори ризику у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий 
діабет типу 2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Паньків Іван Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського" МОЗ України]. — Львів, 2011. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4657 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-085 
10797. Петринич О. А. Гемодинамічні та метаболічні порушення у хворих на 

гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та можливості їх корекції 
S-амлодипіном і лізиноприлом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Петринич Оксана Анатоліївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3882 А]
 УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64]-085.224 

10798. Прибильська О. С. Клінічне значення дослідження взаємозв'язків гемо-
динамічних і нейропсихологічних порушень у хворих на есенціальну та нефрогенні 
артеріальні гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Прибильська Ольга Сергіївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-3957 А] УДК 616.12-008.331.1-008 

10799. Приходько О. О. Морфофункціональні зміни крові в умовах техногенних 
мікроелементозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Приходько Ольга Олексіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 
[Сум. держ. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-3964 А] УДК 616.152-018.51-092.9 

10800. Сало С. В. Діагностика, профілактика і лікування рестенозу в стентах, 
імплантованих у вінцеві артерії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / 
Сало Сергій Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т серц.-судин. 
хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-5531 А] УДК 616.12-005.4-089.843-06-07-08 

10801. Сергієнко К. В. Клініко-ехокардіографічні варіанти ремоделювання серця 
у дітей з кардіоміопатіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Сергієнко Катерина Вадимівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-7683 А] УДК 616.127-036-073.7-053.2 

10802. Сидор Н. Д. Дисліпідемії у хворих після інфаркту міокарда та ішемічного 
інсульту: якість корекції, зв'язок з пружно-еластичними властивостями артерій та 
станом коронарного русла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сидор Наталія Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6787 А] 

 УДК 616.127-005.8+616.831-005.1]-08 
10803. Симчич Х. С. Ефективність контролю артеріальної гіпертензії в умовах 

сільської лікарської амбулаторії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Симчич Христина Степанівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4084 А] 

 УДК 616.12-008.331.1 
10804. Сімагіна Т. В. Вплив гіполіпідемічної терапії на морфо-функціональний 

стан серцево-судинної системи у хворих на ішемічну хворобу серця після операції 
аорто-коронарного шунтування та аневризмектомії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сімагіна Тетяна Володимирів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7426 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.13-007.64]-085-089.168 
10805. Січкарук І. М. Стан вторинної профілактики у хворих після інфаркту 

міокарда: медико-соціальні детермінанти, якість лікування, прогностичне значення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Січкарук Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6796 А] УДК 616.127-005.8-058-08 

10806. Стасюк О. В. Клініко-патогенетична ефективність комбінованої блокади 
ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у хворих на артеріальну гіпертензію і 
серцеву недостатність, що перенесли інфаркт міокарда : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Стасюк Олег Володимиро-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7856 А] УДК 616.127-005.8-08 

10807. Ступницька Н. С. Корекція функціональних та метаболічних порушень 
у еритроцитах, моноцитах і нейтрофілах периферійної крові спортсменів протягом 
тренувального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ступницька Наталія Сергіївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2011. — 15 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 10—13 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7445 А] 

 УДК 616.15-008-092:796.015 
10808. Телятников О. В. Патогенетичне обґрунтування застосування статинів 

для корекції серцево-судинних змін у хворих на ІХС : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Телятников Олексій 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Укр. 
НДІ медицини трансп.]. — Чернівці, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-5876 А] УДК 616.12-009.72-085.22 

10809. Терешкевич Л. П. Підвищення ефективності відновлення фізичної 
працездатності у хворих після гострого інфаркту міокарда шляхом фармакологічної 
корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Терешкевич Леся Петрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. наук. 
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центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6397 А] 

 УДК 616.127-005.8-036.82-085 
10810. Ткаченко Ю. В. Стан нервово-м'язового апарату, зміни периферійного 

кровообігу у хворих та інвалідів з серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ткаченко Юлія Валеріїв-
на ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДУ "Укр. держ. НДІ 
мед.-соц. пробл. інвалідності МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6405 А]
 УДК 616.12-008.46-07 

10811. Фірсова І. Г. Зміни показників структурно-функціонального стану серця, 
добового профілю артеріального тиску, ендотеліальної функції, інсулінорезистентності 
у хворих на есенціальну гіпертензію та їх корекція антагоністами ренін-ангіотензин-
альдостеронової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Фірсова Ірина Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-7470 А] УДК 616.12-008.331.1-06-085 

10812. Хайсам Абулгасім Суліман Абдалла. Гіполіпідемічна дія статинів в 
залежності від поліморфізму генів СЕТР та еNOS у постінфарктних хворих : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Хай-
сам Абулгасім Суліман Абдалла ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т. — Х., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7707 А]
 УДК 616.127-005.8-085 

10813. Хижня Я. В. Роль загальних і місцевих чинників у розвитку кальцифікації 
артеріальної стінки, зумовленої гіпервітамінозом D : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Хижня Ярослава Воло-
димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4276 А]
 УДК 616.13-004.6-06:616.391 

10814. Цибульська Л. С. Стан серцево-судинної системи та особливості психо-
фізіологічних показників у студентів-медиків перших курсів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Цибульська 
Людмила Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Вінниця, 
2011. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 110 пр. — [2011-6447 А]
 УДК 616.12-008.331.1-057.875 

10815. Шевельок А. М. Прогнозування рецидивів фібриляції передсердь та їх 
профілактика із застосуванням омега-3 поліненасичених жирних кислот : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Шевельок 
Анна Миколаївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 12—18 (32 назви). — 100 пр. — [2011-5319 А]
 УДК 616.125-008.313-084-085.22 

616.2 Патологія дихальної системи.  
Захворювання, пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 
10816. Завалій М. А. Патогенетичне обґрунтування лікування та реабілітації 

хворих на гнійні синусити : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
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[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Завалій Маріанна Анатоліївна ; Нац. акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
АМН України", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. 
— К., 2011. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (61 назва). — 
100 пр. — [2011-7574 А] УДК 616.216-002.3-08-036.82 

10817. Ільїнська І. Ф. Вторинна імунологічна недостатність при туберкульозі : 
(її варіанти, патогенет. роль та шляхи корекції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Ільїнська Ірина Федорівна ; 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України"]. — К., 2011. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 34—40 (40 назв). — 100 пр. — [2011-6168 А] УДК 616.24-002.5:612.017.1 

10818. Ільченко С. І. Вікові патогенетичні аспекти розвитку і трансформації 
рецидивних та хронічних бронхітів у дітей і підлітків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ільченко Світлана Іванівна ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України", 
[Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2011. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—31 (31 назва). — 100 пр. — [2011-4570 А] 

 УДК 616.233-002-036.87-084-053.2/.6 
10819. Лемко О. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування принципів галоаерозоль-

терапії та імунореабілітації у відновлювальному лікуванні хворих на хронічне обструк-
тивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Лемко Ольга Іванівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології 
ім. І. М. Сєченова", [Наук.-практ. об-ня "Реабілітація"]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 
48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43. — 100 пр. — [2011-3618 А] 

 УДК 616.24-007.272-002-085.835 
10820. Моногарова Н. Є. Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії: діагностика, 

лікування, диспансерне спостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Моногарова Надія Єгорівна ; Держ. 
установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук 
України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 22—28 (53 назви). — 100 пр. — [2011-6715 А] УДК 616.24-002.17-07-08 

10821. Павлова О. О. Імунологічні та прооксидантно-антиоксидантні механізми 
гіпостатичної пневмонії, що виникає внаслідок хронічної недостатності кровообігу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіоло-
гія" / Павлова Олена Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т. — Х., 2011. — 45 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—41 (42 назви). — 100 пр. — [2011-7658 А]
 УДК 616.24-002-005.3-092 

10822. Почуєва Т. В. Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих з 
отогенними внутрішньочерепними ускладненнями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Почуєва Тетяна 
Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-
ломійченка НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. 
— К., 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 100 пр. — [2011-6319 А]
 УДК 616.284-002-06:616.831]-07-08 

На ступінь кандидата 
10823. Александрук Н. В. Порушення слухової функції при нефрогенному остео-

порозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 
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"Оториноларингологія" / Александрук Наталія Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", 
[ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-5964 А] УДК 616.28-008.13:616.61-008.6]-07-08 

10824. Аухадієв Н. Н. Патогенетичні механізми прогресування легеневої недостат-
ності при поєднаному перебігу хронічних гнійно-деструктивних захворювань легенів 
і цирозу печінки та їхня корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Аухадієв Наіль Нургаянович ; М-во охорони 
здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліма-
тології ім. І. М. Сєченова", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвсь-
кого"]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 120 пр. — [2011-5569 А] УДК 616.24-008.64-002.3:616.36-004]-085 

10825. Василенко С. П. Ефективність антимікобактеріальної хіміотерапії із засто-
суванням ін'єкційних форм протитуберкульозних препаратів у хворих на мультире-
зистентний туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Василенко Сергій Павлович ; Держ. установа 
"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". 
— К., 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4458 А]
 УДК 616.24-002.5-085.37 

10826. Вільцанюк О. О. Клініко-морфологічна характеристика перебігу негоспі-
тальної пневмонії на тлі прихованої поліорганної патології : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Вільцанюк Ок-
сана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Х., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-7540 А] УДК 616.24-002-071 

10827. Гарас М. Н. Тяжка персистуюча бронхіальна астма у дітей шкільного 
віку : (діагност. критерії та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гарас Микола Нестерович ; М-во охорони 
здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (34 назви). — 100 пр. — [2011-6926 А] 

 УДК 616.248-07-08-053.5 
10828. Горошко О. І. Особливості метаболічної адаптації у недоношених дітей 

з респіраторним дистрес-синдромом та корекція її порушень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Горошко Олена Ігорівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4889 А] 

 УДК 616.24-008.4-053.32-08 
10829. Гуржій О. І. Застосування ультразвуку та інгаляцій дипіридамолу у 

хворих на негоспітальну пневмонію з супутньою хронічною серцевою недостатністю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілі-
тація, фізіотерапія і курортологія" / Гуржій Олена Ігорівна ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілі-
тації та курортології МОЗ України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6075 А]
 УДК 616.24-002+616.12-008.64]-085.83 

10830. Добрянський Д. В. Ефективність лікування хворих із загостренням хроніч-
ного обструктивного захворювання легень І—ІІ стадії з урахуванням показників 
гемореологічного та імунного статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Добрянський Дмитро Вікторович ; 
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Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. 
наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2011. — 
16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6573 А] 

 УДК 616.24-002.2:616.151.5]-085 
10831. Добрянський С. Б. Патогенетичні механізми порушень прооксидантної 

і антиоксидантної систем в імунокомпетентних органах за умов розвитку експеремен-
тального алергічного альвеоліту та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Добрянський Степан Богдано-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7743 А]
 УДК 616.24-002-008.6-092-08 

10832. Єрмакова О. В. Хронічне обструктивне захворювання легень у шахтарів 
вугільних шахт : (діагностика, лікування та профілактика) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Єрмакова 
Ольга Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці Нац. акад. мед. наук 
України". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-6586 А] УДК 616.24-057 

10833. Єфисько В. М. Хірургічне лікування хронічного одонтогенного гаймориту 
у пацієнтів з вегетативними дисфункціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Єфисько Вадим Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5662 А] 

 УДК 616.216.1-002-089 
10834. Єфімова Н. О. Оцінка тютюнопаління як фактора ризику розвитку та 

прогресування хронічного обструктивного захворювання легень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Єфімова 
Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа 
"НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Дніпропетров. держ. 
мед. акад.]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-5389 А] УДК 616.24-007.272-036.1:613.84 

10835. Кулинич-Міськів М. О. Особливості патогенетичних порушень та мож-
ливості їх корекції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ІІ стадії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмоноло-
гія" / Кулинич-Міськів Мар'яна Олегівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [ДВНЗ "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-3569 А] УДК 616.24-007.272-092-08 

10836. Летц Ю. О. Ефективність первинної вакцинації та ревакцинації вакциною 
БЦЖ у дітей у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Летц Юлія Олегівна ; Держ. установа "Нац. ін-т 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2011. 
— 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6130 А] 

 УДК 616.24-002.5-036.13-085:615.37]-053.2 
10837. Мацюра О. І. Обґрунтування профілактики рецидивного бронхообструк-

тивного синдрому у дітей з дихальними розладами в неонатальному періоді : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мацюра 
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Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-3706 А] УДК 616.233-007.272-053.2-084 

10838. Мороз І. В. Діагностика та лікування порушень слуху у хворих на гострі 
герпесвірусні нейроінфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Мороз Ірина Василівна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
АМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7635 А] 

 УДК 616.28-008-06:616.523-022.6]-07-08 
10839. Польщикова С. Л. Особливості кальцієвого обміну у хворих на бронхіаль-

ну астму у поєднанні з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Польщикова Світлана 
Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 
17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5787 А] 

 УДК 616.248+616.12-008.331.1]:612.015.31 
10840. Риженко О. В. Діагностика та лікування компресії трахеї при природже-

ній та набутій патології вилочкової залози у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Риженко Олександр Васильо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 
[Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"]. — Вінниця, 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-5525 А] УДК 616.23-089.886:616.438]-07-08-053.2 

10841. Сажин С. І. Ефективність альтернативних режимів зменшення обсягу 
контрольованої терапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Сажин Сергій 
Іпполітович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-7061 А]
 УДК 616.248-085-053.5 

10842. Сенько Ю. О. Ефективність природних фосфоліпідів сурфактанту в 
комплексному лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Сенько Юлія 
Олександрівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь-
кого Акад. мед. наук України". — К., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-6785 А] УДК 616.24-002.5-085.28 

10843. Сташенко О. Д. Колапсотерапевтичні методи в комплексному лікуванні 
хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень в сучасних 
умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 
"Фтизіатрія" / Сташенко Олександр Далієвич ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2011. — 15 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 10—13 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4145 А] 

 УДК 616.24-002.5-085-089 
10844. Токарева О. Р. Ефективність неінвазивної магнітолазерної терапії в 

комбінації з гіпоксично-гіперкапнічним стимулом при бронхіальній астмі на курортному 
етапі медичної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / Токарева Олена 
Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. 
методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова". — Ялта (АР Крим), 2011. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-5551 А] 

 УДК 616.248-085.83/.84 
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10845. Ульченко І. Г. Диференційоване застосування системних і небулізованих 
глюкокортикостероїдів при загостренні бронхіальної астми : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Ульченко Ірина 
Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. 
методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова". — Ялта (АР Крим), 2011. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4594 А] 

 УДК 616.248-036.6-085.835 
10846. Чернявський В. Г. Застосування ліпіну та бішофіту у сполученні з фізіо-

терапевтичними методами при хронічному обструктивному захворюванні легенів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілі-
тація, фізіотерапія і курортологія" / Чернявський Віктор Геннадійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліма-
тології ім. І. М. Сєченова", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5914 А] 

 УДК 616.24-007.272-085 
10847. Шидловський А. Ю. Сенсоневральна приглуховатість при вертебрально-

базилярній судинній недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Шидловський Анатолій Юрійович ; 
Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. 
О. С. Коломійченка АМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6852 А]
 УДК 616.28-008.14 

10848. Ярцева Д. О. Клініко-імунологічні порушення у дітей та підлітків, хворих 
на важкі форми полінозу, та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ярцева Дар'я Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5118 А] УДК 616.2-002-085-053.2 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 
10849. Бабак М. О. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба в поєднанні з 

ожирінням: клініко-патогенетичні особливості, епідеміологічний аналіз та прогнозування 
перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Бабак Максим Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. 
мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Луганськ, 2011. — 
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (32 назви). — 100 пр. — [2011-5572 А] 

 УДК 616.329-002-092-037 
10850. Боброва В. І. Клінічні і морфо-функціональні особливості формування 

рецидивуючого перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей та її патогене-
тичне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Боброва Віра Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—35 
(37 назв). — 100 пр. — [2011-7530 А] УДК 616.33+616.342]-053.2-071-08 

10851. Бондар О. Б. Обґрунтування методів лікування хірургічної патології 
клубово-сліпокишкового сегмента у дітей : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Бондар 
Олег Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2011. — 32, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 24—28 (33 назви). — 100 пр. — [2011-7148 А] УДК 616.344/.346-089-053.2 
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10852. Діброва Ю. А. Обґрунтування органо- та пілорозберігаючих оперативних 
втручань в хірургічному лікуванні виразок шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Діброва Юрій Андрійович ; Нац. 
акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — 
К., 2011. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (63 назви). — 100 пр. — [2011-7814 А]
 УДК 616.33-002.44-089 

10853. Запорожан С. Й. Оптимізація лікувальної тактики у хворих з кровоточи-
вими гастродуоденальними виразками на різних рівнях надання медичної допомоги : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Запорожан Степан Йосипович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Вінниця, 2011. — 
38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (29 назв). — 120 пр. — [2011-6111 А] 

 УДК 616.342-002.44-005.1-089 
10854. Козак І. О. Попередження інтраопераційних і ранніх післяопераційних 

ускладнень при лікуванні хворих на зацибуленну виразку дванадцятипалої кишки : 
(клініч.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Козак Іван Олександрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 33, [1] с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (37 назв). — 100 пр. — [2011-5713 А] 

 УДК 616.342-089.166 
10855. Косинський О. В. Обґрунтування вибору методів хірургічного лікування 

хворих на ускладнену пептичну виразку пілородуоденальної зони : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Косинський Олександр 
Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології 
ім. О. О. Шалімова, [Ін-т гастроентерології НАМН України]. — К., 2011. — 40 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (45 назв). — 100 пр. — [2011-6212 А] 

 УДК 616.33:616.342]-002.44-089 
10856. Крючина Є. А. Профілактика, діагностика та лікування постпанкреаторе-

зекційного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Крючина Євгенія Андріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 36, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 26—33. — 100 пр. — [2011-6227 А] УДК 616.37-006.6-089.168-07 

10857. Пентюк Н. О. Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні 
та судинні фактори прогресування фіброзу і цирозу печінки: можливості патогенетич-
ної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 
"Гастроентерологія" / Пентюк Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — Івано-Франківськ, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—33 (29 назв). — 100 пр. — [2011-3877 А] УДК 616.36-002.17-004-08 

10858. Фофанов О. Д. Лікування новонароджених та дітей раннього віку з 
вродженою обструктивною паталогією травного тракту : (клініко-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / 
Фофанов Олександр Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 36 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — 100 пр. — [2011-5071 А] 

 УДК 616.3-007.272-053.31/.4-085 
10859. Цісельський Ю. В. Дисбіотичні аспекти патогенезу, профілактики і лі-

кування діабетичної ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Цісельський Юрій Вікторович ; М-во 
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охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т стоматології 
НАМН України"]. — Одеса, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—28 (50 назв). 
— 100 пр. — [2011-4302 А] УДК 616.379-008.64-07-08-084 

10860. Шаталов О. Д. Сучасні аспекти діагностики та малоінвазивних способів 
хірургічного лікування доброякісних вогнищевих утворень печінки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шаталов Олександр 
Дмитрович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН 
України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Донецьк, 2011. — 
43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (61 назва). — 100 пр. — [2011-6475 А] 

 УДК 616.36-006.3-089.81 

На ступінь кандидата 
10861. Аверіна Т. В. Експериментальне обґрунтування доцільності викорис-

тання супозиторіїв "Ліпропрост" для лікування проктитів та простатитів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 
Аверіна Тетяна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7521 А]
 УДК 616.351+616.65]-002-085 

10862. Андрєєва О. В. Лікування хворих із глибоким карієсом зубів з викорис-
танням лікувальної прокладки, що містить Na-ацемін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Андрєєва Олена 
Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7523 А] 

 УДК 616.314-002-08:615.27 
10863. Бадалов Р. М. Профілактика протезних стоматитів у хворих на цукро-

вий діабет при користуванні знімними акриловими зубними протезами : (клін.-
експерим. обґрунтування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бадалов Роберт Мехралі огли ; Харків. нац. мед. ун-т, 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5982 А] УДК 616.314-77-06:616.31-002-084 

10864. Бєляєва Н. В. Оптимізація діагностики і лікування хронічного біліарного 
панкреатиту у хворих з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бєляєва Надія Володимирівна ; Держ. 
закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. 
— Луганськ, 2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 14—20 (46 назв). — 100 пр. — [2011-4432 А]
 УДК 616.366-002.2:616.37-002]-07-085 

10865. Бом К. Г. Профілактика кандидо-асоційованого альвеоліту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бом 
Костянтин Георгійович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", 
[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — 
Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6512 А]
 УДК 616.314-089-06-002-085 

10866. Василів А. Р. Ендоскопія резектованого шлунка : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Василів Андрій 
Романович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" 
МОНМС України]. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-4459 А] УДК 616.33-089.87-072.1 

10867. Вичалковська Н. А. Особливості діагностики і превентивного лікування 
хронічного катарального гінгівіту у дітей з дитячим церебральним паралічем : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
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Вичалковська Наталя Андріївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ 
України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-7539 А] УДК 616.311.2-002:616.831-009.11]-053.2-071-08 

10868. Волкова О. С. Профілактика множинного карієсу з використанням леци-
тинвмісної добавки з цитратом кальцію в осіб молодого віку : (експерим.-клініч. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Волкова Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 110 пр. 
— [2011-6528 А] УДК 616.314-002-084-053.81 

10869. Воробей І. О. Обґрунтування хірургічної тактики при пошкодженнях 
брижі кишечнику як компонента поєднаної травми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Воробей Ігор Олексійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф]. — К., 2011. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7172 А] 

 УДК 616.37+616.381]-001-089 
10870. Галюк В. М. Вибір методу хірургічного лікування хворих на спайкову 

кишкову непрохідність, поєднану з вентральною грижею : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Галюк Володимир Михай-
лович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т"]. — Чернівці, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-5358 А] УДК 616.381-007.274-089 

10871. Геранін С. І. Застосування гемокоагулюючих та антисептичних засобів 
при односеансному вітальному екстирпаційному методі лікування пульпіту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Геранін Станіслав Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5175 А] 

 УДК 616.314.18-002-085 
10872. Герзанич Н. І. Клініко-лабораторне обґрунтування ортопедичного ліку-

вання зубних рядів у хворих із ранніми проявами остеопорозу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Герзанич Наталія 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-7733 А] УДК 616.314-089.23:616.71-007.23 

10873. Голобородько В. В. Застосування зубних еліксирів з фітоестрогенами в 
комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта : (клініко-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Голобородько Вячеслав Вікторович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. 
наук України". — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-5361 А] УДК 616.314.18-002.4-085.451.2 

10874. Голояд Я. Б. Обґрунтування вибору оперативного лікування гострого 
холециститу у хворих із аліментарним ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Голояд Ярослав Богданович ; 
М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. 
"Івано-Франків. держ. мед. ун-т"]. — Чернівці, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7185 А] УДК 616.366-022-089 

10875. Гончарук Л. М. Патогенетичне обґрунтування диференційованого 
лікування гастродуоденопатій, індукованих нестероїдними протизапальними препара-
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тами, у хворих на остеоартроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Гончарук Людмила Михайлівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-6062 А] УДК 616.33/.36:616.72-007.24]-092-085.276 

10876. Гречіхін Г. В. Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при гіперспленіз-
мі у хворих на цироз печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гречіхін Геннадій Всеволодович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т заг. та невідкл. 
хірургії АМН України"]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-5640 А] УДК 616.36-004-089 

10877. Гуща Д. К. Діагностика електрохімічних та електроенергетичних змін в 
порожнині рота пацієнтів з несприйняттям до металевих зубних протезів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Гуща Дмитро Костянтинович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-4623 А] УДК 616.314-77-06-07 

10878. Даниленко І. А. Оптимізація діагностично-лікувального процесу при 
гострому порушенні мезентеріального кровообігу : (клініко-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Даниленко Ігор Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Сум. держ. ун-т]. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-5181 А] УДК 616.34-005.4-07-089 

10879. Дідіченко Ю. О. Обґрунтування та клініко-імунологічна оцінка застосу-
вання фітопрепарату в комплексному післяопераційному лікуванні хворих на хроніч-
ний тонзиліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 
"Оториноларингологія" / Дідіченко Юлія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, 
ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6084 А] 

 УДК 616.322-002-085 
10880. Донцова Д. О. Застосування ополіскувачів в профілактиці та лікуванні 

хронічного катарального гінгівіту та їх вплив на гомеостаз порожнини рота : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Донцова Дар'я Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 
— Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. — [2011-5657 А]
 УДК 616.311.2-002-084-085 

10881. Дорошенко М. В. Удосконалення етапів лікування при підготовці зубів 
до незнімних конструкцій зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дорошенко Максим Віталійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6577 А]
 УДК 616.314.1-089.2 

10882. Дрозд І. О. Особливості хірургічного лікування та профілактика виникнен-
ня стриктур біліодигестивних анастомозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Дрозд Ігор Олександрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідкл. хірургії АМН 
України"]. — Х., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-4484 А] УДК 616.361-007.271-089.86 

10883. Дудік О. П. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування силера 
на основі біокераміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дудік Олена Петрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5659 А] УДК 616.314.163-74:615.464 

10884. Єрмакова Л. Г. Клініко-лабораторна характеристика основних стомато-
логічних захворювань та мікробної колонізації порожнини рота у хворих на туберкульоз 
легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Єрмакова Людмила Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6585 А] УДК 616.31-002.54-084 

10885. Єршов С. А. Клініко-експериментальне обґрунтування удосконаленої 
технології виготовлення незнімних ортопедичних конструкцій з безметалової керамі-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-
тологія" / Єршов Сергій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6104 А] УДК 616.314-089.23 

10886. Ільницька О. М. Розробка лікувально-профілактичних заходів патології 
тканин пародонта у працівників скляної промисловості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ільницька Олександра 
Мар'янівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 
держ. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-5409 А] УДК 616.314.17-008.1 

10887. Капустянський Д. В. Оцінка ефективності діагностики, лікування гострого 
апендициту і його ускладнень та шляхи покращення їх результатів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Капустянський 
Денис Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4722 А] УДК 616.346.2-002.31-07-08 

10888. Клопотій О. В. Особливості церебральної гемодинаміки у хворих на 
цироз печінки з печінковою енцефалопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Клопотій Олена Валеріївна ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", 
[ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6189 А] 

 УДК 616.36-004+616.831 
10889. Ключковська Н. Р. Порівняльна характеристика кулькоподібних та бал-

кової систем фіксації покривних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ключковська Наталія Романівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 
Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6978 А] 

 УДК 616.314-089.843 
10890. Коваль Б. М. Діагностика та хірургічне лікування хронічної критичної ішемії 

нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет ІІ типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коваль Борис Михайлович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 120 пр. — [2011-6633 А] 

 УДК 616.379-008.64:617.58-005.4 
10891. Коломоєць О. М. Особливості перебігу синдрому кишкової недостатності 

та його корекції у людей похилого віку при лікуванні гострої непрохідності кишечника : 
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(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коломоєць Олексій Михайлович ; М-во охорони здоров'я 
України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-7602 А] УДК 616.34-007.272-06:616.34-008.64]-089-053.9 

10892. Корж В. І. Клініко-експериментальне обґрунтування вдосконаленої те-
хнології виготовлення повних знімних протезів на верхню щелепу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Корж Ва-
лерій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ім. М. Горького]. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7270 А] УДК 616.314-77 

10893. Косенко Д. К. Комплексна профілактика основних стоматологічних захворю-
вань у дітей при ортодонтичному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Косенко Дарія Костянтинівна ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6988 А] 

 УДК 616.314-089.23-053.2-084 
10894. Криворук М. І. Лапароскопічні технології у виборі тактики хірургічного 

лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Криворук Мирослав Іванович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 
24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6223 А] 

 УДК 616.348-002-089.12 
10895. Крилова О. В. Патогенетичне обґрунтування і клінічна ефективність 

застосування нестероїдних протизапальних препаратів у комплексній терапії хворих 
на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Крилова Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-3546 А] УДК 616.314.17-008.1-085.267 

10896. Крутікова М. С. Гіпоксичний синдром при анемії у хворих на цироз 
печінки та його корекція з використанням фосфатидилхолінових ліпосом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Крутікова Марина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа 
"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5200 А] 

 УДК 616.36-004+616.155.194-08 
10897. Кумгир І. Р. Удосконалення методів лікування дефектів твердих тканин 

зубів і зубних рядів непрямими реставраціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кумгир Ірина Романівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — 
Івано-Франківськ, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-3571 А] УДК 616.314-089.843 

10898. Кушнір О. Ю. Вплив мелатоніну на показники вуглеводного обміну в щурів з 
алоксановим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кушнір Олександра Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, 
ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова", [Буковин. держ. мед. ун-т М-ва охорони 
здоров'я України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-4498 А] УДК 616.379-008.64:577.124 

10899. Кушнірук О. І. Вибір методу ендоскопічного внутрішнього дренування 
псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кушнірук Олексій Ігорович ; М-во охорони здоро-
в'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7286 А] УДК 616.37-006.31-072 

10900. Лавриненко О. В. Патогенетична роль металопротеїназ у розвитку жирової 
дистрофії печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Лавриненко Ольга 
Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (22 назви). — 100 пр. — [2011-3587 А] 

 УДК 616.36-007+616.379-008.64]-092-08 
10901. Лавро З. Я. Особливості фукціонального стану ендотелію та гемостазу у 

динаміці розвитку виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Лавро Зоряна Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3588 А] 

 УДК 616.33/.34-002.44-005.1 
10902. Лаповець Н. Є. Патогенез імунної та цитокінової дизрегуляції при гострому 

апендициті та абдомінальному туберкульозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лаповець Наталія Євгеніївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-3600 А] УДК 616.346.2-002+616.33/.34-002.5]-092 

10903. Лобанець Н. В. Незалежні предиктори смертності при алкогольних цирозах 
печінки, шляхи оптимізації медикаментозної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Лобанець Наталія 
Валеріївна ; 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, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3639 А]
 УДК 616.36-004-099:613.81 

10904. Лукавецький Н. О. Прогностичні фактори в хірургії пухлин стравоходу і 
кардії шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 
"Онкологія" / Лукавецький Назар Олексійович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, 
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького 
МОЗ України]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-5467 А] УДК 616.329+616.333]-006.6-089 

10905. Майструк М. І. Ранній гістогенез підшлункової залози у людини в умовах 
маткової та трубної імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Майструк Микола Іванович ; 
М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". 
— Сімферополь, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2011-5808 А] УДК 616.37-018:618.14-089.843 

10906. Малаховська А. О. Удосконалення способів провідникового та комбіно-
ваного знеболення при операціях у хворих з одонтогенними запальними процесами в 
нижній третині обличчя та шиї : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Малаховська Анна 
Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3666 А] УДК 616.314-089 
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10907. Малишевський І. О. Лікування хворих літнього та старечого віку із H. Pylori 
негативними гострокровоточивими дуоденальними виразками : (клініко-експерим. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Малишевський Ігор Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6700 А] УДК 616.342-002.44-005.1-053.88-089 

10908. Мамонтов І. М. Особливості діагностики та лікування важкого гострого 
панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Мамонтов Іван Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — Екз. деф.: с. 3—4, 17—18 ст. надруковано двічі. — 100 пр. — [2011-4759 А]
 УДК 616.37-002-036.1-07-089.819 

10909. Мандрика Л. Ю. Неалкогольний стеатогепатит у хворих на цукровий 
діабет 2-го типу: патогенетичні механізми та оптимізація лікування із застосуванням 
природних та преформованих фізичних чинників курорту "Миргород" : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Мандрика 
Лілія Юріївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України, Т-во СКК "Миргородкурорт"]. — Донецьк, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6151 А] 

 УДК 616.36-002:616.379-008.64]:615.83 
10910. Мантула А. О. Особливості клініки та лікування дерматозів у хворих на 

гепатити різної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Мантула Аліна Олександрівна ; Держ. 
установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького МОЗ України]. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-6703 А] УДК 616.36-002:616.5-002.1]-07-08 

10911. Матковська Ю. А. Лікування звуження верхньої щелепи з урахуванням 
вікових аспектів цієї аномалії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Матковська Юлія Анатоліївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6241 А] 

 УДК 616.314.21-007.271-08 
10912. Машуков А. О. Ефективність госпітального етапу реабілітації хворих на 

рак товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / Машуков Артем 
Олексійович ; Держ. установа "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України", 
[Одес. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6245 А] УДК 616.345-006.6-089.163/.168 

10913. Местулова М. В. Серологічні маркери в діагностиці, лікуванні та профі-
лактиці хронічних гастритів та пептичних виразок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Местулова Марина 
Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7320 А]
 УДК 616.33-002.2+616.342-002.4]-07-085 

10914. Міщук В. В. Патогенетичне обґрунтування комплексної хірургічної тактики 
лікування гострого розлитого перитоніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Міщук Віталій Васильович ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсь-
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кого", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3730 А] УДК 616.381-002-089 

10915. Мовчан Б. Б. Профілактика неспроможності швів стравохідних анасто-
мозів при езофагопластиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мовчан Богдан Борисович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — К., 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6253 А] 

 УДК 616.329-001.17-089.84-06 
10916. Москаленко А. М. Порівняльна характеристика застосування реставраційних 

матеріалів для відновлення зубів у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Москаленко Алла Миколаївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-5141 А] 

 УДК 616.34-74:615.464]-053.81 
10917. Муренець Н. О. Роль системної імунної відповіді у прогресуванні 

неалкогольної жирової хвороби печінки та її корекція : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Муренець Нінель 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т", [Сум. держ. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5837 А] УДК 616.36-002-097-07-085 

10918. Назаренко О. Ю. Симптоматична лазерна ендоскопічна реканалізація у 
хворих з неоперабельними злоякісними пухлинами стравоходу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Назаренко Олександр 
Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології 
ім. О. О. Шалімова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-7839 А] УДК 616.329-006.6-072.1 

10919. Нгема Е. Н. Патогенетична роль і корекція дисбалансу цитокінового 
гомеостазу при кишкових інфекціях у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Нгема Естаніслао Нтутуму ; М-во охорони 
здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6271 А] 

 УДК 616.34-022.7-036.1-092-053.2 
10920. Неміш Т. Ю. Клініко-морфологічна характеристика зубо-щелепної системи 

дітей із тяжкими порушеннями мови: удосконалення стоматологічної допомоги у 
процесі диспансерного спостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Неміш Тарас Юрійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2011-3795 А] 

 УДК 616.314-007-053.2 
10921. Новак С. А. Хірургічне лікування виразок проксимального відділу шлунка, 

ускладнених гострою шлунково-кишковою кровотечею : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Новак Станіслав Анатолійо-
вич ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України", [Запоріз. держ. мед. 
ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 
120 пр. — [2011-6281 А] УДК 616.33-002.44-06:616.34-005.1]-089 

10922. Отарашвілі К. Н. Особливості хірургічної тактики при непаразитарних кістах 
печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Отарашвілі Кахабер Нодарієвич ; Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. 
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освіти, М-во охорони здоров'я України". — Запоріжжя, 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2011-6292 А] УДК 616.36-006.03-089.819 

10923. Паливода І. І. Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики 
рецесії ясенного краю, обумовленої застосуванням незнімних конструкцій зубних 
протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Паливода Ігор Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-7365 А] УДК 616.311.2-007.23:616.314-77 

10924. Петренко А. І. Структура твердих тканин зубів людини в нормі, а також 
при карієсі та деяких формах некаріозного ураження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Петренко Альона 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(6 назв). — 120 пр. — [2011-5781 А] УДК 616.314-001.4:616.314.1 

10925. Пилипів Н. В. Клініка, діагностика і особливості лікування зубощелепних 
деформацій, зумовлених ретенованими та надкомплектними зубами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пилипів 
Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-3893 А] УДК 616.314.2-007.24-007.274-07-08 

10926. Піняжко Р. О. Цитопротекторні механізми слизової оболонки стравоходу 
за умов дисфункції щитоподібної залози : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Норм. фізіологія" / Піняжко 
Роман Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-7376 А] УДК 616.329-002:616.441-008.6 

10927. Потєряхін В. П. Плазмаферез у комплексному лікуванні хворих з механіч-
ною жовтяницею, обумовленою холедохолітіазом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Потєряхін Віталій Петрович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5522 А]
 УДК 616.366-003.7-06-085 

10928. Присяжнюк В. П. Вікові особливості уражень серцево-судинної системи 
у хворих на цироз печінки невірусного походження та шляхи їх корекції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Присяжнюк Василь Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6761 А] 

 УДК 616.36-004-06:616.1]-085-053 
10929. Протас Ю. В. Вплив антигелікобактерної терапії на зміни в слизовій 

оболонці шлунка у пацієнтів, хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований 
з Helicobacter pylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Протас Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. установа "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої 
НАМН України"]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-7850 А] УДК 616.33-002-085.281 

10930. Пучков К. С. Сучасні підходи до діагностики та лікування лактазної 
недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 
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"Гастроентерологія" / Пучков Костянтин Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-3979 А] УДК 616.3-008.64-07-085 

10931. Рамхурн Арвінд Пармананд. Бужування післяопікових стриктур страво-
хідно-шлункового переходу в комплексі лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Рамхурн Арвінд Пармананд ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3990 А] 

 УДК 616.329/.33-001.17-089.819.5 
10932. Рева Т. В. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу гастроезофагеаль-

ної рефлюксної хвороби у хворих зі зниженою функцією щитоподібної залози та 
оптимізація лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Рева Тетяна Василівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3994 А]
 УДК 616.329-008.6:616.441-008.64]-092-085 

10933. Рожко К. П. Вплив зубних паст, що містять рослинні екстракти, на функ-
ціональний стан тканин пародонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Рожко Катерина Павлівна ; Держ. установа 
"Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5527 А]
 УДК 616.314.17-008.1-085.454.1 

10934. Рожкова Н. В. Клініко-експериментальне обґрунтування методу профілак-
тики протезних стоматидів у хворих зі знімними пластинковими зубними протезами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Рожкова Наталя Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України". — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-7676 А] УДК 616.31-002-77-084 

10935. Розуменко М. В. Диференційований підхід до лікування ускладнень, 
пов'язаних з експлуатацією різних конструкцій суцільнолитих зубних протезів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Розуменко Марія Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4015 А] УДК 616.314-089.23 

10936. Руднєва І. В. Клініко-параклінічна характеристика стану серцево-
судинної системи у дітей, хворих на цукровий діабет, та шляхи корекції виявлених 
порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Руднєва Інна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 
держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5224 А] УДК 616.379-008.64-06-053.2-07 

10937. Сакун М. В. Диференційоване застосування магнітолазеротерапії в 
комплексному санаторно-курортному лікуванні дітей з хронічним тонзилітом та 
вегетативною дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. на-
ук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / Сакун Микола 
Васильович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та ку-
рортології". — Одеса, 2011. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (27 назв). — 
100 пр. — [2011-4986 А] УДК 616.322-002.2-06-085.83/.84 

10938. Селькіна Г. Б. Морфофункціональна характеристика слизової оболонки 
язика при гострому асептичному стоматиті і введенні кріоконсервованої плаценти : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 
цитологія, ембріологія" / Селькіна Ганна Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Івано-Франківськ, 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4066 А] УДК 616.313-008.8:616.31-002]-089.843 

10939. Сідаш Ю. В. Використання локальної фотоактивованої дезінфекції коре-
невих каналів та імунокорегуючого засобу в комплексному лікуванні хворих на хроніч-
ний верхівковий періодонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сідаш Юлія Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — 
Полтава, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4089 А]
 УДК 616.314.19-085 

10940. Сіньковська О. О. Особливості профілактики і лікування карієсу та 
некаріозних уражень твердих тканин зубів у дітей, хворих на целіакію : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сіньков-
ська Ольга Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", 
[Дніпропетр. держ. мед. акад.]. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6794 А] УДК 616.314-002-06-084-085-053.2 

10941. Снісар А. В. Медико-соціальна оцінка результатів лікування ускладненої 
виразкової хвороби та можливості хірургічної реабілітації хворих з обмеженням 
життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Снісар Андрій Володимирович ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони 
здоров'я України", [ДУ "Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалідності МОЗ України"]. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-7434 А] УДК 616.33+616.342]-002-06-089 

10942. Соловей Ю. М. Ефективність хірургічного лікування різних форм пери-
тоніту при застосуванні імуномодулюючої терапії : (експерим.-клініч. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Соловей Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. 
— Чернівці, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-6803 А] УДК 616.381-002-089 

10943. Соходеб Р. К. Хірургічне лікування поєднаних післяопікових структур 
стравоходу та шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Соходеб Раджів Кумар ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-7693 А] УДК 616.329+616.33]-007.271-089 

10944. Срібна В. Є. Профілактика та корекція порушень біоценозу кишечника 
у дітей від матерів з герпес-вірусною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Срібна Вікторія Євгеніївна ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України". 
— К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4591 А]
 УДК 616.34-022.36-084-053.2 

10945. Стельмах А. І. Вибір методу і тривалості антеградної декомпресії жовчних 
шляхів при механічній жовтяниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Стельмах Андрій Іванович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4807 А] УДК 616.36-008.5-089.8 
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10946. Сухомлин А. А. Вплив омепразол-індукованої гіпергастринемії на 
слинні залози щурів та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сухомлин Андрій Анатолійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Держ. вищ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-7448 А] УДК 616.316-092.9:615.33 

10947. Тимченко М. Є. Прогнозування та профілактика вторинних гнійних 
ускладнень розповсюджених форм перитоніта : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Тимченко Михайло Євгенович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т 
заг. та невідклад. хірургії АМНУ"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-5879 А] УДК 616.381-002.3-06-089 

10948. Ткаченко О. А. Хірургічне лікування хворих з ускладненнями пухлин 
органів гепатопанкреатодуоденальної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ткаченко Олександр Анатолійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4202 А] 

 УДК 616.342+616.37]-006-089 
10949. Токарський В. Ф. Особливості заміщення часткових дефектів зубних 

рядів з використанням імплантатів у хворих при наявності бруксизму : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Токар-
ський Володимир Федорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. піс-
лядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4998 А] УДК 616.314-089.843 

10950. Торотадзе Н. Н. Діагностика та лікування гнійно-септичних ускладнень 
післяопераційного перитоніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Торотадзе Ніко Нугзарович ; М-во охорони здоров'я 
України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2011. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7460 А] 

 УДК 616.381-002-089.168-06:616-002.3]-07-08 
10951. Урсол Г. М. Вибір методів кардіодилятації та застосування ботулотокси-

ну при ахалазії стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Урсол Григорій Миколайович ; МОЗ України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-4819 А] УДК 616.329-008.17-07-089 

10952. Ушеніна Л. О. Клініко-патогенетичні особливості хронічного гепатиту С 
у хворих з метаболічними факторами ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / Ушеніна Людмила Олександрів-
на ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського 
Акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 130 пр. — [2011-4233 А] 

 УДК 616.36-002.2-008.9-07 
10953. Фаді Махмуд Мусбах Аль Таріфі. Профілактика атрофії коміркових 

відростків із метою створення оптимальних умов для дентальної імплантації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Фаді Махмуд Мусбах Аль Таріфі (Fadi Mahmoud Musbah Al Tarifi) ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-
Франківськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-4820 А] УДК 616.31-084 
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10954. Хамдан Абдулла. Клініко-математичне обґрунтування лікування ретенції 
ікол верхньої щелепи з використанням мікроімплантатів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Хамдан Абдулла ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. піс-
лядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4826 А] УДК 616.314.18-002.4-084 

10955. Черкас А. П. Особливості аеробного метаболізму та варіабельності сер-
цевого ритму у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, асоційовану з 
Helicobacter pylori, поєднану з нейроциркуляторною дистонією, під впливом олії 
амаранту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Черкас Андрій Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—18 (32 назви). — 100 пр. — [2011-7486 А] 

 УДК 616.342-002.44+616ж.839-009]-07-085 
10956. Чернухіна О. О. Вплив попередників та блокаторів синтезу оксиду азоту 

на патогенетичні ланки ураження печінки та нирок при цукровому діабеті : (екс-
перим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Чернухіна Олена Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсь-
кого". — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-4833 А] УДК 616.36+616.61]-02:616.379-008.64 

10957. Чимпой К. А. Зміни тиреоїдного гомеостазу у хворих на хронічні дифузні 
захворювання печінки та патогенетичне обґрунтування їх корекції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Чимпой 
Кристина Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 11—13 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6464 А] УДК 616.36:616.441-008.61-092-085 

10958. Чопей К. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації консерватив-
ного лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутньою залізодефі-
цитною анемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Чопей Ксенія Іванівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т"]. — К., 2011. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 
200 пр. — [2011-4834 А] УДК 616.348-002-079:616.155.194]-085 

10959. Чопорова О. І. Ефективність застосування аргініну глутамату і магні-
толазеротерапії в корекції функціонального стану печінки у хворих на вперше діагнос-
тований туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Чопорова Олександра Іванівна ; Держ. установа "Нац. 
ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Харків. 
нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 19, [1] с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2011-7488 А] УДК 616.36-092:616.24-002.5]-07-085.849.19 

10960. Чорнобай Т. М. Променева діагностика у визначені резектабельності 
пухлин стравоходу і рентгенологічний супровід стравохідного стентування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика 
та промен. терапія" / Чорнобай Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. ін-т раку. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-7489 А] УДК 616.329-006.6-089-073.7 

10961. Чукла Р. О. Малоінвазійні втручання у комплексному лікуванні хворих 
на некротичний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чукла Ростислав Орестович ; Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-4836 А] УДК 616.37-002.4-089.819 

10962. Шадрін О. В. Вибір ендоскопічних методів декомпресії жовчовивідних 
протоків у хворих з гострим біліарним панкреатитом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шадрін Олег Валентинович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7713 А] 

 УДК 616.37-002:616.361-007.272-089 
10963. Шебеко Ю. О. Особливості морфогенезу та прогресування фібріозу і 

цирозу печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Шебеко Юлія 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 
2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7110 А] 

 УДК 616.36-002:616.36-004]-091.8 
10964. Шевченко О. П. Клініко-діагностичне значення активності протеолітичних 

процесів при вірусних гепатитах та їх наслідках : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Шевченко Ольга Петрівна ; 
Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. 
мед. наук України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4374 А] 

 УДК 616.36-002-022-071 
10965. Шевчук О. М. Лапароскопічний метод профілактики та лікування абдо-

мінального спайкоутворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шевчук Олександр Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6849 А] 

 УДК 616.34-007.272-089 
10966. Шкільняк Л. І. Експериментально-клінічне обґрунтування комплексного 

методу лікування хворих на одонтогенні флегмони за допомогою діалізатора та лікарсь-
кої композиції із пролонгованою дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шкільняк Людмила Іванівна ; Держ. 
установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4384 А] УДК 616.311-001.4-002.3-07-08 

10967. Шкурупій О. А. Діагностика та лікування гострого гнійного холангіту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Шкурупій Олександр Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії 
та трансплантології ім. О. О. Шалімова, [Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ України]. — 
К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5103 А] 

 УДК 616.361-002.1-07-089 
10968. Штурмак В. М. Клініко-технологічне обґрунтування ортопедичного ліку-

вання хворих частковими знімними пластинковими протезами : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Штурмак Василь 
Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-5104 А] УДК 616.314.7-089.843 

10969. Шуляренко Л. В. Коагуляційні порушення при цукровому діабеті 2 типу 
та методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Шуляренко Лариса Володимирівна ; Держ. установа 
"Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — К., 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-4398 А] УДК 616.379-008.64-08 

10970. Шупрович А. А. Особливості порушення обміну сечової кислоти у 
хворих на цукровий діабет 2 типу : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Шупрович 
Анжела Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин 
ім. В. П. Комісаренка АМН України". — К., 2011. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7506 А] УДК 616.379-008-64-008.8 

10971. Шушкевич Ю. М. Особливості лікування ентеральної недостатності при 
гострих судинних захворюваннях кишечника : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шушкевич 
Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-5944 А] УДК 616.341-005.1-089 

10972. Щербакова Н. Р. Морфологічні передумови формування гриж затульного 
каналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Щербакова Наталія Романівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2011. — 20 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5945 А] 

 УДК 616.34-007.43-07-08 
10973. Юровська І. О. Клініко-морфологічні особливості перебігу та лікування 

хронічного періодонтиту в зубах з різним станом апікальної констрикції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Юровська 
Ірина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5114 А] 

 УДК 616.314.17-008-08 
10974. Якимець М. М. Морфофункціональні особливості ремоделювання паро-

донта при гіперглікемії : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Якимець Мар'яна 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4538 А] УДК 616.314.17-018:616.379-008.64 

10975. Яремчук О. З. Особливості біохімічних процесів у печінці та нирках 
при експериментальному ураженні підшлункової залози та способи їх корекції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Яремчук 
Ольга Зеновіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського" МОЗ України]. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с.15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-6877 А] 

 УДК 616.36+616.61]-008.9:616.37-001 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних органів,  
ендокринних органів 

На ступінь доктора 
10976. Буднюк О. О. Анестезіологічне забезпечення в тиреоїдній хірургії при 

"тяжких дихальних шляхах": прогнозування і профілактика періопераційних ускладнень : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія 
та інтенсив. терапія" / Буднюк Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. 
— К., 2011. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21—25. — 100 пр. — [2011-5336 А] 

 УДК 616.441-089.5-084 

На ступінь кандидата 
10977. Гирла Я. В. Хірургічні аспекти комплексного лікування хворих на різні 

форми гіпертиреоїдного зоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гирла Ян Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 
Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-7551 А] УДК 616.441-006.5-089 

10978. Кучерявченко М. О. Реакції регіонарного лімфовузла у процесі хронізації 
запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 
"Патол. фізіологія" / Кучерявченко Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6239 А] УДК 616.428-002.2-092 

10979. Лихоносов П. М. Поширеність автоімунного ураження щитоподібної 
залози та інсулярного апарату підшлункової залози у промисловому місті Маріуполі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокри-
нологія" / Лихоносов Павло Миколайович ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та 
обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", [Комун. установа "Маріупол. міськ. 
лікарня № 4 ім. І. К. Мацука"]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7006 А] УДК 616.441-002+616.37]-008(477.62-21) 

10980. Омельчук О. В. Віддалені результати лікування папілярного раку щито-
подібної залози у пацієнтів, які були дітьми й підлітками під час аварії на ЧАЕС, за 
даними п'ятнадцятирічного спостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Омельчук Олексій Вікторович ; 
Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 
України". — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 150 пр. — 
[2011-3818 А] УДК 616.441-006.6-053.2-089-036.8 

10981. Прокопець К. О. Морфофункціональні зміни селезінки в умовах експери-
ментальної портальної гіпертензії і її хірургічної корекції шляхом оклюзії селезінкової 
артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Прокопець Костянтин Олександрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4515 А] 

 УДК 616.411-008-091:616.12-008.331.1]-089 
10982. Савво О. М. Клініко-імунологічна характеристика перебігу лімфаденопатії 

у дітей, які часто хворіють : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Савво Олексій Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-4035 А] УДК 616.428-039.4-053.2-07 

616.6 Патологія сечостатевої системи.  
Хвороби сечової та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 
10983. Воробець Д. З. Патогенетичні механізми розвитку сексуальної дисфункції 

у чоловіків та можливості її комплексної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Воробець Дмитро Зіновійович ; 
Держ. установа "Ін-т урології АМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького 
МОЗ України]. — К., 2011. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(53 назви). — 100 пр. — [2011-4874 А] УДК 616.69-008.1-08 

10984. Григоренко В. М. Рак передміхурової залози: дескриптивна епідеміологія, 
рання діагностика, диференційний підхід до вибору стандартних методів лікування 
та принципи моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Григоренко В'ячеслав Миколайович ; Держ. установа 
"Ін-т урології НАМН України". — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—28 
(53 назви). — 100 пр. — [2011-5641 А] УДК 616.65-006.6-07-08 

10985. Зограб'ян Р. О. Підвищення виживання ниркових алотрансплантатів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.08 "Транспланто-
логія і штуч. органи" / Зограб'ян Рубен Овакимович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — К., 2011. — 38 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 30—35 (43 назви). — 100 пр. — [2011-6118 А] УДК 616.61-089.843 

10986. Кундін В. Ю. Комплексна радіонуклідна оцінка гемодинамічних, функціо-
нальних та структурних порушень сечової системи у дітей при різних нефропатіях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. 
діагностика та промен. терапія" / Кундін Валерій Юрійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. ін-т раку, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2011. — 44, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (41 назва). — 100 пр. — [2011-7283 А]
 УДК 616.61-008.6-073-053.2 

10987. Ухаль О. М. Функціональні порушення уродинаміки нижніх сечових 
шляхів та їх роль у розвитку й прогресуванні хронічного простатиту та циститу : 
(експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Ухаль Олена Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т урології 
Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (49 назв). — 100 пр. — [2011-4231 А] 

 УДК 616.65+616.62]-002.2-02-08 

На ступінь кандидата 
10988. Григор'єва Ю. В. Рак простати: диференційна діагностика за даними 

трансректальних пункційних біопсій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Григор'єва Юлія Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Клініч. лікарня 
"Феофанія" Держ. упр. справами]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4620 А] УДК 616.65-006.6-07 

10989. Катба З. С. Оцінка ефективності хірургічного лікування дітей з криптор-
хізмом у віддаленому післяопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Катба Зіяд Саід ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5699 А] УДК 616.681*007.41-089.168-07-053.2 

10990. Малашевська Н. М. Фактори міжклітинної кооперації імунної системи 
у хворих на хронічний гломерулонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Малашевська Ніна 
Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[ДУ "Ін-т нефрології НАМН України"]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6149 А] УДК 616.61-008.6-036.1-078 
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10991. Маніщенкова Ю. О. Оптимізація лікування та медичної реабілітації 
хворих на хронічний пієлонефрит, поєднаний з цукровим діабетом 2 типу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Маніщенкова Юлія Олександрівна ; ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2011. 
— 24 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3677 А] 

 УДК 616.61-002.3:616.379-008.64]-08 
10992. Нарбутова Т. Є. Структурно-функціональні зміни сім'яників при кумуляції 

сполук свинцю і фармакологічному коригуванні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Нарбутова Тамара Євгенівна ; 
М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". 
— Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-5762 А] УДК 616.68-008-092:546.815 

10993. Філонов Д. М. Корекція місцевого імунітету у хворих на хронічний 
простатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 
"Урологія" / Філонов Денис Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. 
мед. наук України", [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7469 А] 

 УДК 616.65-002.2-07-085.37 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  
Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 
10994. Вайда В. М. Гендерні й вікові особливості остеопорозу та його ускладнень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія 
та ортопедія" / Вайда Володимир Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДУ "Ін-т геронтології НАМН України"]. — 
Донецьк, 2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (48 назв). — 100 пр. — 
[2011-6032 А] УДК 616.71-007.23-053.9 

10995. Головаха М. Л. Діагностика, консервативне лікування та реконструктивно-
відновна хірургія остеоартрозу колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Головаха 
Максим Леонідович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. 
М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 
Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (44 назви). — 150 пр. — [2011-6541 А]
 УДК 616.728.3-07-089 

10996. Комський М. П. Лімфотропна терапія в комплексному лікуванні хворих 
на остеомієліт нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Комський Марк Петрович ; Держ. установа 
"Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ 
України]. — Одеса, 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (28 назв). — 
100 пр. — [2011-4734 А] УДК 616.716.4-008.8-085 

10997. Корольков О. І. Рецидиви уродженого вивиху та підвивиху стегна у дітей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія 
та ортопедія" / Корольков Олександр Іванович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта 
та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2011. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (63 назви). — 150 пр. — [2011-6210 А] 

 УДК 616.728.2-001.6-036.87-089-053.2 
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На ступінь кандидата 
10998. Блонський Р. І. Клітинна терапія при дегенеративних ушкодженнях 

сухожиль : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Блонський Роман Іванович ; 
Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 
2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5585 А] 

 УДК 616.75-001.6-08 
10999. Дудник Т. А. Комплексна ультразвукова діагностика травматичних 

ушкоджень ротаторної манжети плеча : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Дудник Тетяна 
Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 120 пр. — [2011-5660 А]
 УДК 616.717.4-001-073 

11000. Зацепін О. В. Лікування доброякісних пухлин та пухлиноподібних уражень 
кісток у дітей з використанням кісткових біоімплантатів : (клініч.-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія 
та ортопедія" / Зацепін Олександр Васильович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта 
та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Дніпропетров. держ. 
мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(21 назва). — 130 пр. — [2011-6115 А] УДК 616.71-053.2-006.3-089.844-74 

11001. Зубенко А. Г. Оптимізація перебігу репаративного остеогенезу при пере-
ломах великогомілкової кістки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Зубенко 
Андрій Григорович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. 
наук України". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2011-5023 А] УДК 616.718.5-001.5-071-089 

11002. Капустянська А. А. Особливості комплексного лікування подагричного 
артриту у хворих з ожирінням шляхом застосування кріоконсервованого екстрату 
плаценти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Капустянська Анна Анатоліївна ; Харків. нац. мед. ун-т, [ВДНЗУ 
"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4929 А] УДК 616.72-002.77/.78-085 

11003. Копитчак І. Р. Клініко-морфологічні особливості та лікування переломів 
гомілки у постраждалих з політравмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Копитчак Ігор Романович ; 
Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", 
[Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського" МОЗ 
України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-7606 А] УДК 616.718.5/.6-001.5-08 

11004. Креслов О. І. Ефективність застосування фізичних чинників на санаторно-
курортному етапі у дітей, хворих на остеохондропатію головки стегнової кістки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілі-
тація, фізіотерапія і курортологія" / Креслов Олександр Ігорович ; М-во охорони 
здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліма-
тології ім. І. М. Сєченова", [ДУ "Укр. НДІ дит. курортології та фізіотерапії МОЗ 
України". — Ялта (АР Крим), 2011. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). 
— 100 пр. — [2011-5447 А] УДК 616.718.4-006.33:615.83]-053.2 

11005. Лоскутов О. О. Стабільно-функціональний остеосинтез у випадку пере-
лому кісточок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 



   

 
366

"Травматологія та ортопедія" / Лоскутов Олег Олександрович ; Держ. установа "Ін-т 
патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", 
[Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (17 назв). — 150 пр. — [2011-4502 А] УДК 616.718.5/.6-001.5-089.2 

11006. Лубенець О. О. Ріст, будова і формоутворення кісток скелета при 
імплантації до великогомілкової кістки біогенного гідроксилапатиту, насиченого 
марганцем в різних концентраціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Лубенець Олександр Олександрович ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6695 А] 

 УДК 616.718.5-089.843 
11007. Мироненко І. В. Профілактика ускладнень у ранньому й віддаленому 

післяопераційному періоді у хворих із грижами міжхребцевих дисків попереково-
крижового відділу хребта, оперованих методом мікродискектомії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Мироненко Ігор В'ячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7324 А] УДК 616.711-007.43-089 

11008. Мудрий С. І. Застосування радонових ванн у комплексному лікуванні 
хворих з хронічними м'язовими больовими синдромами різного генезу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія і курортологія" / Мудрий Сергій Іванович ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації 
та курортології МОЗ України". — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-6264 А] УДК 616.74-002.2-085.83/.84 

11009. Олініченко Г. Д. Обґрунтування хірургічного лікування асептичного 
некрозу головки стегнової кістки на ранніх стадіях у дорослих : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Олініченко Геннадій Дмитрович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2011. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 130 пр. — [2011-3813 А] УДК 616.728.2-089.818.6-053.8 

11010. Опімах О. І. Запальні механізми взаємозв'язку та можливості їх корекції 
при асоціації ожиріння та остеоартрозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Опімах Олександр Іванович ; М-во 
охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7359 А]
 УДК 616.728.3-002-06:613.25-085 

11011. Панченко В. М. Апаратурно-хірургічний метод лікування хворих з 
множинними сполученими переломами кісток лицьового скелету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Панченко 
Володимир Миколайович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". 
— Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-6736 А] УДК 616.716-001-089 

11012. Підгаєцький В. М. Тотальне безцементне ендопротезування у хворих 
на остеоартроз кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Підгаєцький Віталій Михай-
лович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". 
— К., 2011. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (26 назв). — 100 пр. — [2011-3898 А]
 УДК 616.728.2-007.24-089.843 
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11013. Пічкар І. Й. Обґрунтування застосування діодного лазера при лікуванні 
протрузій та гриж міжхребцевих дисків : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Пічкар Іван Йосипович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. 
М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. 
— Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (28 назв). — 150 пр. — [2011-3913 А]
 УДК 616.711-007.43-085.849.19 

11014. Прощенко А. М. Обґрунтування застосування тимчасових протезів у 
комплексному лікуванні дисфункції скроневонижньощелепних суглобів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Прощенко 
Андрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-3976 А] УДК 616.724-008.6-089.843 

11015. Пшеничний Т. Є. Діагностика та комплексне лікування ювенільного 
ревматоїдного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Пшеничний Тарас Євгенович ; Держ. 
установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4660 А] УДК 616.72-002.77-07-08 

11016. Рибалко Л. М. Патогенез остеопенії й остеопорозу в жінок у пре- і постме-
нопаузальному періоді життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Рибалко Лариса Михайлівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4000 А] 

 УДК 616.71-007.23-092:618.17-008.8 
11017. Скоромна Н. М. Характеристика і корекція імунно-гормональних пору-

шень у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на санаторно-курортному етапі 
реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 
"Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / Скоромна Наталія Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і 
мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. 
— Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-4101 А] УДК 616.72-002.77:615.83 

11018. Стельмах В. В. Вроджена ламкість кісток : (діагностика, клініка, лікування) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматоло-
гія та ортопедія" / Стельмах Віктор Вікторович ; Держ. установа "Ін-т травматології 
та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-5863 А] УДК 616.71-007.234-071-08-053.2 

11019. Суботін Ф. О. Ультрафонопунктура та електроміостимуляція у відновлю-
вальному лікуванні хворих з міофасціальними цервікалгіями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курор-
тологія" / Суботін Фідель Олександрович ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курор-
тології МОЗ України", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Одеса, 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (37 назв). — 100 пр. — [2011-4994 А]
 УДК 616.743+616.747]-009.7-085.837+615.84 

11020. Сулима О. М. Ревізійне ендопротезування при асептичній нестабільності 
ацетабулярного компонента ендопротеза та дефектах кульшової западини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
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ортопедія" / Сулима Олексій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 
ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 26 с. : іл. табл. — Бібліогр.: 
с. 17—22 (30 назв). — 100 пр. — [2011-4163 А] УДК 616.728.2-089.23 

11021. Тахар Маріем. Роль ультрасонографії в діагностиці травматичних 
пошкоджень верхньошийного відділу хребта у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 
Тахар Маріем ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. 
— Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4997 А]
 УДК 616.711-001-073 

11022. Тєлушко Я. В. Оптимізація комплексного лікування закритих пошкоджених 
грудей у постраждалих з ізольованою та поєднаною травмою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Тєлушко Ярослав Володи-
мирович ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України", [Запоріз. держ. 
мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 
120 пр. — [2011-6398 А] УДК 616.712.1-001.5-089 

11023. Ушко Н. О. Клінічний перебіг та лікування хворих із доброякісними 
пухлинами та пухлиноподібними утвореннями щелеп при наявності в порожнині 
рота металевих включень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ушко Наталія Олексіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — [2011-4234 А] 

 УДК 616.716-006-085:616.314-77 
11024. Федірко І. В. Особливості діагностики і лікування запальних захворювань 

верхньощелепної пазухи з використанням ендоскопічної техніки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Федірко 
Ігор Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-
ця, [Голов. військ.-мед. клініч. центр "Голов. військ. клініч. госпіталь" МО України]. 
— К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6418 А]
 УДК 616.716.1-002-07-089 

11025. Хименко С. О. Діагностика та лікування ушкоджень сухожилків розгиначів 
пальців кисті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Хименко Сергій Олександрович ; Держ. установа "Ін-т 
травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 23, [1] с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 200 пр. — [2011-6438 А] 

 УДК 616.717.9-001-07-08 
11026. Хмизов А. О. Оптимізація тактики інфузійно-трансфузійної терапії 

крововтрати при хірургічному лікуванні тяжких деформацій хребта у підлітків : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенсив. терапія" / Хмизов Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка АМН України"]. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7475 А] УДК 616.711-007.5-089-053.6 

11027. Ходаніч Н. О. Діагностика та особливості корекції остеопоротичних 
порушень при суглобовій формі ювенільного ревматоїдного артриту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ходаніч 
Надія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядип-
лом. освіти МОЗ України, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2011. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (30 назв). — 100 пр. — [2011-4281 А] 

 УДК 616.72-002.77-008.9-07-08-092 
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11028. Ченський А. В. Остеоартроз міжфалангових суглобів кистей: особливості 
діагностики, профілактики та лікування у людей старших вікових груп : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Ченський Альберт Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького, [ДУ "Ін-т геронтології ім. акад. Д. Ф. Чеботарьова" Акад. 
мед. наук України]. — Донецьк, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(7 назв). — 150 пр. — [2011-4309 А] УДК 616.724.4-07-084-053.9 

11029. Чорний В. С. Оптимізація комбінованого лікування хворих на остеогенну 
саркому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 
"Онкологія" / Чорний Володимир Сергійович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, 
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4337 А]
 УДК 616.71-006.34-089 

11030. Шерегій А. А. Оптимізація методів лікування діафізарних переломів : 
(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Шерегій Андрій Андрійович ; Держ. 
установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук 
України", [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Х., 2011. — 18 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 150 пр. — [2011-5933 А] 

 УДК 616.717/.718-001.5-089 
11031. Якимчук О. А. Профілактика системно-запальних та реперфузійних 

ускладнень при реконструкції аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної 
критичної ішемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Якимчук Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-4539 А] УДК 616.718.4:616.13-005.4]-089.168-084 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 
11032. Макаренко О. В. Фармакологія знеболення за умов експериментального 

паркінсонізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 
"Фармакологія" / Макаренко Ольга Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН України", [ДЗ "Дніпропетров. 
мед. акад. МОЗ України]. — К., 2011. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (56 назв). — 100 пр. — [2011-7305 А] УДК 616.858-092:615.212 

11033. Сорокін Ю. М. Прогнозування ефективності лікування і принципи антиокси-
дантної терапії у залежності від стану антиоксидантної системи й автономної регуляції 
при розсіяному склерозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нервові хвороби" / Сорокін Юрій Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Луган. держ. 
мед. ун-т]. — К., 2011. — 39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 100 пр. — 
[2011-4590 А] УДК 616.832-004-084 

На ступінь кандидата 
11034. Аббасзаде Ельчин Зейналабди. Внутрішньомозкові і внутрішньошлуноч-

кові крововиливи в результаті розриву аневризм переднього півкільця артеріального 
кола головного мозку : (клініка, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Аббасзаде Ельчин 
Зейналабди огли ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 
А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2011. — 21 c., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4681 А] 

 УДК 616.831+616.33]-005.1:616.13-007.64]-07-08 
11035. Аля Омар Самара Абдуллах. Фізична реабілітація осіб з розсіяним 

склерозом у комплексній терапії в умовах стаціонару : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 
Аля Омар Самара Абдуллах ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4408 А] 

 УДК 616.832-004.2:615.825 
11036. Антропова О. С. Анестезія у дітей з новоутвореннями задньої черепної ямки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія 
та інтенс. терапія" / Антропова Оксана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7125 А] УДК 616.8-009.614:616.714.3-006-053.2 

11037. Близнюк Д. В. Анестезіологічне забезпечення хірургічного лікування 
хворих з інсульт-гематомами старшої вікової групи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Близнюк 
Діана Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2011. — 
18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5283 А] 

 УДК 616.831-005.1-003-089.5 
11038. Бобро О. В. Патогенетичні механізми дизрегуляції активності головного 

мозку та можливість їх корекції препаратом "Торфот" : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бобро Олена 
Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. НДІ мед. 
реабілітації та курортології"]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-6008 А] УДК 616.831-092.9-085.838.7.015.4 

11039. Вакуленко Л. М. Особливості психологічних станів у хворих з вести-
булярною дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Вакуленко Людмила Миколаївна ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 22 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5171 А] УДК 616.8-008.6 

11040. Ващенко В. В. Транскраніальне дуплексне сканування в діагностиці 
порушень церебральної гемодинаміки у хворих з артеріовенозною мальформацією 
головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 
"Нервові хвороби" / Ващенко Вікторія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова Нац. акад. мед. наук України"]. — К., 2011. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4864 А] УДК 616.831.2-079.2 

11041. Ляпко М. Г. Ефективність комплексної санаторно-курортної реабілітації 
хворих на травматичну хворобу спинного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / 
Ляпко Микола Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Укр. НДІ 
мед. реабілітації та курортології", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. 
— Одеса, 2011. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-6144 А] УДК 616.833.2-001-036.82:615.83 
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11042. Мінов С. В. Особливості прогнозування і профілактики ранньої поліорганної 
недостатності при черепно-мозковій травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Мінов Сергій 
Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова АМНУ"]. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 150 пр. — [2011-3724 А] 

 УДК 616.831-001.34-008.9-008.64 
11043. Мошенська О. П. Шляхи оптимізації діагностики та лікування гострого іше-

мічного інсульту на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 
Мошенська Олена Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-4579 А] УДК 616.831-005.1-036-07-083.98 

11044. Олійник І. В. Медико-соціальні особливості гострих порушень мозкового 
кровообігу та розробка популяційної і цільової моделі їх профілактики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 
Олійник Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2011. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — [2011-7352 А] 

 УДК 616.831-005.1-084 
11045. Панченко М. С. Медико-психологічний моніторинг осіб молодого віку 

з вегетативними соматоформними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Панченко Микола Сергійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4779 А] 

 УДК 616.839-008-053.6 
11046. Партасюк Н. Ю. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи лі-

кувально-профілактичного забезпечення військовослужбовців з коморбідними тривож-
ними та депресивними розладами в амбулаторних умовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Партасюк Неоніла 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2011-6737 А] 

 УДК 616.85-058-082:355.11 
11047. Пахольчук М. М. Реконструктивні мікрохірургічні втручання при опера-

тивному лікуванні хворих з травматичним ушкодженням плечевого сплетіння : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пахольчук 
Микола Максимович ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та транспланто-
логії ім. О. О. Шалімова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-3871 А] УДК 616.833.3-089 

11048. Полякова Л. А. Клініко-патогенетичні аспекти перебігу поліневропатії 
при вібраційній хворобі та шляхи її медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Полякова Лілія 
Анатоліївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та 
наркології АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4792 А] 

 УДК 616.85-036-092-001.34-057-08 
11049. Пономаренко Ю. В. Клініко-параклінічні особливості перебігу загострення 

вертеброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому в динаміці комплекс-
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ного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 
"Нерв. хвороби" / Пономаренко Юрій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3943 А] УДК 616.833.2-002-008.6-085 

11050. Семеніхіна В. Є. Непсихотичні психічні розлади у інвалідів внаслідок 
перенесеного мозкового інсульту : (механізми формув., побудова принц. реабілітації) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / 
Семеніхіна Владлена Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-6783 А] УДК 616.831-005.1-06-056.266:616.89-008]-08 

11051. Соловйов Ю. Ю. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного 
відновлювального лікування хворих на головний біль напруги на тлі остеохондрозу 
шийного відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія і курортологія" / Соловйов Юрій 
Юрійович ; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України". — Одеса, 
2011. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6379 А] 

 УДК 616.857+616.717.1-018.3-002]-036.82 
11052. Старинець Н. Г. Особливості клінічних проявів при емоційних розладах 

у хворих на множинний склероз та їх терапевтична корекція : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Старинець Наталія 
Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4139 А] 

 УДК 616.832-004.2-08 
11053. Тончев М. Д. Клініка, діагностика, хірургічне лікування неврином та 

нейрофібром периферійних нервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Тончев Михайло Дмитрович ; Нац. 
акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН 
України". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 
100 пр. — [2011-4817 А] УДК 616.833-006.3-07-089 

11054. Троценко О. Б. Клініко-патогенетичні аспекти формування метаболічних 
та гормональних порушень у хворих на епілепсію жінок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Троценко Оксана 
Борисівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6827 А] 

 УДК 616.853-055.2-008.9-036 
11055. Фрончко В. П. Особливості нутрітивної підтримки хворих з тяжкою 

черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / Фрончко Валентина Петрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5558 А] УДК 616.831-001-008-085 

11056. Храпай О. В. Регенерація травмованого периферійного нерва під впливом 
біофлавоноїдів : (експерим.-морфол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Храпай Олена 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5898 А]
 УДК 616.833-089.85-003.93-018 
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11057. Чуприкова О. Г. Патопсихологічні і нейропсихологічні особливості 
епілепсії у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Чуприкова Олена Гранитівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-4343 А] УДК 616.853-053.2 

11058. Шамало С. М. Регенерація периферійного нерва за умов мікромеркуріалізу та 
його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 
"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Шамало Світлана Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4351 А] УДК 616.833-003.93 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 
11059. Аймедов К. В. Патологічна схильність до азартних ігор : (клініка, терапія 

та реабілітація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.17 
"Наркологія" / Аймедов Костянтин Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Одес. нац. мед. ун-т]. — К., 2011. — 
32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (57 назв). — 100 пр. — [2011-4843 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-071-08-036.82 
11060. Міхановська Н. Г. Психопатологія дітей раннього віку з перинатальним 

ураженням нервової системи: механізми формування, клініка, корекція : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Міхановська 
Наталія Геннадіївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії 
та наркології АМН України", ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України". 
— Х., 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (50 назв). — 100 пр. — [2011-3728 А]
 УДК 616.899.2-053.2 

11061. Пінчук І. Я. Медико-соціальне обґрунтування системи надання допомоги 
населенню похилого віку з вадами психічного здоров'я : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Пінчук Ірина Яківна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[ДУ "Ін-т геронтології ім. акад. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — К., 2011. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — 100 пр. — [2011-3908 А] 

 УДК 616.89-058-053.9 
11062. Харченко Д. М. Психологічні та психофізіологічні особливості осіб із 

психосоматичними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 
наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Харченко Дмитро Миколайович ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 44 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (38 назв). — 100 пр. — [2011-4274 А] УДК 616.895 

На ступінь кандидата 
11063. Бежук Ю. М. Рання діагностика лікування соматизованого розладу : 

(персонологічно-специф. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Бежук Юрій Михайлович ; М-во охорони здоров'я 
України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т 
МОЗ України]. — К., 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-7724 А] УДК 616.89-008.485-071-08 
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11064. Гончар Т. О. Медико-соціальна реабілітація пацієнтів, які страждають на 
шизофренію, в процесі надання стаціонарної та амбулаторної психіатричної допомоги 
в примусовому порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Гончар Тимур Олексійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології, [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7736 А] УДК 616.895.8-08-027.557 

11065. Грузєва О. В. Обґрунтування та розробка системи освітньо-просвітницької 
діяльності з профілактики куріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Грузєва Олена Василівна ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21. — 100 пр. — [2011-5646 А] УДК 616.89-008.441.3-084-058 

11066. Кузнєцова В. І. Особливості подолання вітальної емоційно важкої ситуації 
у жінок з ускладненнями вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Кузнєцова Вікторія Інокентіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-5737 А] УДК 616.891.6:618.3-06 

11067. Мінко О. О. Комплексна діагностика залежності від опіоїдів з використанням 
фоноскопічних характеристик мови, що звучить : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Мінко Олексій Олександрович ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України". 
— Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5489 А] 

 УДК 616.89-008.441.1:612.014.46 
11068. Плевачук О. Ю. Взаємозв'язок перебігу параноїдної шизофренії з психо-

логічними особливостями мікросередовища пацієнта : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Плевачук Оксана Юріївна ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії і наркології", 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7051 А] УДК 616.895.8-036.1 

11069. Расін С. М. Роль чинників запалення і інсулінорезістентності в розвитку 
деменції у осіб старечого віку : (патогенез, профілактика і терапія) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Расін Семен 
Михайлович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії і наркології". 
— Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 150 пр. — 
[2011-4662 А] УДК 616.899-053.9-092-07-08 

11070. Шараневич І. О. Процес і результати сенсибілізуючої терапії осіб залежних 
від алкоголю в світлі критеріїв доказової медицини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Шараневич Інна Олександрівна ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології". — Х., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5926 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-085 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 
11071. Іванська Н. В. Значення антигенної мімікрії в серологічній діагностиці 

ВІЛ-інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.06 
"Вірусологія" / Іванська Наіля Валєєвна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 
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України, [Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського 
НАМН України]. — К., 2011. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39. — 100 пр. — 
[2011-6614 А] УДК 578.74:[616.98:578.828ВІЛ)-071 

11072. Корсунов В. А. Інтенсивна терапія поліорганної дисфункції при септичних 
станах у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 
"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Корсунов Володимир Анатолійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (32 назви). — 100 пр. — [2011-5440 А] УДК 616.94-092:612.13]-053.2-07-08 

11073. Мойсеєва Г. В. Концепція елімінації кору в умовах України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / 
Мойсеєва Ганна В'ячеславівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України". — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — [2011-5831 А] 

 УДК 616.915-036.22-084:615.371](477) 
11074. Нестеренко О. М. Принципи діагностики та інтенсивної терапії хірургіч-

ного сепсису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 
"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Нестеренко Олексій Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 39 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (66 назв). — 100 пр. — [2011-3799 А] 

 УДК 616.94-07-084 
11075. Притуло Л. Ф. Гнійно-септичні захворювання в дітей: прогноз клінічного 

перебігу, хірургічна і медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Притуло Леонід Федорович ; 
Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України", 
[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — 
Донецьк, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (38 назв). — 100 пр. — 
[2011-6322 А] УДК 616.94-053.2-07-085-089 

На ступінь кандидата 
11076. Задорожний А. М. Хронічний набутий токсоплазмоз з проявами ураження 

гіпоталамічної ділянки : (клініка, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Задорожний Андрій 
Михайлович ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевсь-
кого Акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 
України]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-6110 А] УДК 616.993.19-07-08 

11077. Іпатова Д. П. Особливості ферокінетики у хворих на хронічний гепатит С 
в динаміці противірусної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Іпатова Домнікія Петрівна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевсь-
кого Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ Ураїни]. 
— К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6618 А]
 УДК 616.98:616.36-002.2-085 

11078. Кірієнко В. Т. Якість життя хворих на хронічний гепатит С та її роль в 
оцінці ефективності противірусної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Кірієнко Валентина Теодорівна ; 
Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го МОЗ України]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 
100 пр. — [2011-6627 А] УДК 616.98:616.36-002.2-085 
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11079. Луценко О. В. Репродуктивне здоров'я ВІЛ-інфікованих жінок фертильного 
віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Луценко Олена Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 12—15 (22 назви). — 100 пр. — [2011-7300 А] УДК 616.98:578.828Віл]:618.179 

11080. Махніцький А. В. Імунокорекція в комплексному хірургічному лікуванні 
хворих на гострий абдомінальний сепсис : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Махніцький Андрій Вікторович ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 110 пр. — [2011-6244 А] УДК 616.94-002.1-085.37-089 

11081. Меленко С. Р. Ендотеліальна дисфункція та кріопатії у хворих на ВІЛ-інфек-
цію/СНІД : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 
"Інфекц. хвороби" / Меленко Світлана Романівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології 
та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Буковин. держ. 
мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-4762 А] УДК 616.98:578.828ВІЛ 

11082. Подорожна А. С. Характеристика післявакцинального імунітету до диф-
терії у дітей під впливом гепатиту А : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Подорожна Алла Сергіївна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевсь-
кого", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4787 А] 

 УДК 616.931:616.36-002-022]-022]-053.2:612.017 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 
11083. Савка І. С. Діагностика, комплексне лікування та профілактика пошкоджень 

кісток нижньої кінцівки у військовослужбовців внаслідок перевантаження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Савка Ігор Станіславович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. 
мед. наук України", [Голов. військ.-мед. клініч. центр "Голов. військ. клініч. госпіталь" 
М-ва оборони України]. — К., 2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—28 (33 назви). — 
100 пр. — [2011-4039 А] УДК 617.58-07-08-084 

11084. Трутяк І. Р. Диференційна хірургічна тактика у постраждалих із закритою 
поєднаною абдомінальною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Трутяк Ігор Романович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. 
акад. М-ва оборони України]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 
(67 назв). — 100 пр. — [2011-5554 А] УДК 617.55-001.3-089 

На ступінь кандидата 
11085. Байдан В. В. Відеоторакоскопічні операції в діагностиці і лікування 

ускладненої травми грудної клітки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Байдан Віктор Володимирович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. 
мед. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2011-7132 А] УДК 617.541-001-072.1 
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11086. Грешило О. О. Порівняльна оцінка авто- і алопластичних методів лікуван-
ня первинної пахвинної грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Грешило Олександр Олександрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 24, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (29 назв). — 100 пр. — [2011-4706 А]
 УДК 617.557-007.43-089.843 

11087. Кощій Є. Є. Удосконалення діагностичної і хірургічної тактики при 
ушкодженнях магістральних судин кінцівок у постраждалих із ізольованою та поєдна-
ною травмою : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Кощій Євген Євгенійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідкл. хірургії НАМН 
України"]. — Х., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-6219 А] УДК 617.57/.58:616.13/.14-001-089 

11088. Кушнірчук М. І. Особливості хірургічного лікування післяопераційних 
вентральних та пупкових гриж на підставі оцінки мікро- та ультраструктурних змін 
тканин передньої черевної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кушнірчук Микола Іванович ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7001А] 

 УДК 617.555-007.43-076-091.8-089 
11089. Медвідь Ю. О. Оптимізація комплексного лікування та корекція ендогенної 

інтоксикації у хворих із розлитими флегмонами щелепно-лицевої ділянки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Медвідь Юлія Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-3711 А] УДК 617.52-002.36-08 

11090. Міщук В. Р. Антибіотикопрофілактика гнійно-септичних ускладнень у 
дітей раннього віку при абдомінальних операційних втручаннях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 
терапія" / Міщук Володимир Ростиславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-3732 А] УДК 617.55-053.2-089-06-002.3-085 

11091. Панченко О. В. Променева діагностика закритих пошкоджень грудної 
клітки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 
"Промен. діагностика та промен. терапія" / Панченко Олена Вікторівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 110 пр. — [2011-5777 А] 

 УДК 617.542-001-073.7 
11092. Посівнич М. М. Порушення в системі коагуляції при гнійно-септичних 

ускладненнях в абдомінальній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Посівнич Михайло Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4793 А] 

 УДК 617.55-089-06:[616.94:616.151.5] 
11093. Яремкевич Р. В. Оптимізація діагностики та комплексного хірургічного 

лікування синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Яремкевич Роксолана Володимирівна ; 
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М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2011-5955 А] УДК 617.586-002.4-06:616.379-008.64]-07-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 
11094. Безкоровайна І. М. Ефективність патогенетично обґрунтованого лікування 

вторинної неоваскулярної глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Безкоровайна Ірина Миколаївна ; Держ. 
установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Харків. 
нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 
(34 назви). — 100 пр. — [2011-7138 А] УДК 617.7-007.681-036-092-08 

На ступінь кандидата 
11095. Вадюк Р. Л. Морфо-функціональні зміни сітківки під впливом цисплатину 

та їх корекція ентеросгелем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Вадюк Роксолана Любомирівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". 
— Івано-Франківськ, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-5341 А] УДК 617.73-002:615.244 

11096. Власко О. В. Структурні зміни макулярної ділянки після оперативного 
лікування відшарування сітківки, їх механізми та методи запобігання : (клініко-
експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Власко Олена Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. 
мед. ун-т]. — К, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 120 пр. — 
[2011-7541 А] УДК 617.747-089.87-06:617.735-007.281-085 

11097. Косуба С. І. Ефективність механічної факоемульсіфікації катаракти : 
(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Косуба Сергій Ігорович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2011-7274 А] 

 УДК 617.741-004.1-089.168 
11098. Лаврик Н. С. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 

нового синтетичного імплантату в непроникаючій хірургії відкритокутової глаукоми : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 
Лаврик Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3586 А]
 УДК 617.7-007.681-089.843 

11099. Мінакова С. Є. Ефективність модифікованого первинного заднього 
безперервного капсулорексиса в хірургічному лікуванні вікової катаракти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 
Мінакова Світлана Євгеніївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 
ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-5308 А] УДК 617.741-004.1-089.168-053.9 

11100. Павлюченко А. К. Ефективність нових способів профілактики ускладнень 
ексимерлазерної корекції міопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 



   

 
379

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Павлюченко Андрій Костянтинович ; Держ. 
установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5775 А] УДК 617.753.2-06-084 

11101. Перекрестов М. Б. Ефективність застосування лікувально-тектонічної 
кератопластики аутосклеральними клаптями при гнійній виразці рогівки : (клініко-
експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Перекрестов Максим Борисович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6741 А] 

 УДК 617.713-002:617.715]-089.85 
11102. Саффар Мохаммед Желеледін. Особливості патогенезу та клінічного 

перебігу псевдоексфоліативної глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Саффар Мохаммед Желеледін ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4058 А] УДК 617.7-007.681-07 

11103. Терещенко Ю. М. Шляхи відновлення фізіологічної цілісності рогової 
оболонки ока після бактеріального впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Терещенко Юрій Миколайо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4183 А]
 УДК 617.713-022.7 

11104. Уманська Ю. В. Ефективність нового способу медикаментозного лікування 
початкової стадії вікової макулодистрофії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Уманська Юлія Володимирівна ; 
Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". 
— Одеса, 2011. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7864 А]
 УДК 617.736-007.23-085-036.8 

11105. Храмова Т. О. Роль метаболічних і гемодинамічних факторів в формуванні 
гіпотонії та субатрофії очного яблука у хворих на увеїт : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Храмова Тетяна 
Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — [2011-4284 А] 

 УДК 617.721.6-002-007.23-092 
11106. Шевколенко М. В. Діагностика та планування хірургічного лікування 

співдружньої езотропії з малими кутами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Шевколенко Марина Володимирівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
— К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-5929 А] УДК 617.758.1-089 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 
11107. Герзанич С. О. Перинатальні аспекти йододефіцитних станів : (патогенез, 

прогнозування, профілактика і лікування ускладнень) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Герзанич 
Святослав Омелянович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—29 (28 назв). — 100 пр. — [2011-7805 А] УДК 618.2-06-084-085 

11108. Ломага Ю. Ю. Вагітність та пологи у жінок, які багато народжують: діагнос-
тика та профілактика ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ломага Юрій Юрійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Львів, 2011. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 25—28 (22 назви). — 100 пр. — [2011-4754 А] УДК 618.2-07-084 

11109. Паєнок О. С. Механізми порушень функціонування системи мати-
плацента-плід та їх корекція у вагітних із захворюваннями щитоподібної залози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Паєнок Олександр Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Д. Галицького]. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (31 назва). 
— 100 пр. — [2011-7364 А] УДК 618.3-06:616.441 

11110. Стравський Я. С. Прогнозування, діагностика, лікування та профілактика 
ускладнень субінволюції матки у корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Стравський Ярослав Степанович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Тернопіл. дослід. ст. Ін-ту 
вет. медицини Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2011. — 41 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2011-4156 А] УДК 618.2:636.2 

11111. Суслікова Л. В. Патогенез, діагностика та комплексне лікування порушень 
рецептивності ендометрія в жінок з трубно-перитонеальним безпліддям запального 
генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Суслікова Лідія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Одеса, 
2011. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (28 назв). — 120 пр. 
— [2011-4995 А] УДК 618.12-007.272-092-07-08 

На ступінь кандидата 
11112. Бабар Т. В. Тактика ведення лактації при інтраамніальному інфікуванні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 
та гінекологія" / Бабар Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — К., 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2011-4420 А] УДК 618.73-08 

11113. Баранецька І. О. Трубно-перитонеальна безплідність та дисгормональні 
захворювання молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Баранецька Ірина Олександрівна ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6500 А]
 УДК 618.177+618.19]-07-08 

11114. Беренов К. В. Попереково-тазовий біль у вагітних: діагностика, прогнозу-
вання та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Беренов Костянтин Вікторович ; 
Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. 
наук України". — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-5332 А] УДК 618.2:616.718.19]-07-08 
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11115. Болобан Г. В. Внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія раку молочної 
залози. Ускладнення, їх профілактика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Болобан Георгій Владиславович ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Комунал. 
клініч. лікувал.-профілакт. закл. "Донец. обл. протипухлин. центр"]. — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4610 А]
 УДК 618.19-006.6-08 

11116. Буран В. В. Лікування безпліддя трубного походження після лапароско-
пічних операцій на амбулаторному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Буран Валентина 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 
100 пр. — [2011-6518 А] УДК 618.177-02:618.12]-089.844 

11117. Верхошанова О. Г. Передчасне ізольоване телархе: патогенез, лікування, 
прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Верхошанова Оксана Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с.13—16. — 100 пр. — [2011-6917 А] УДК 618.19-092-08 

11118. Гирман Л. І. Порівняльна оцінка методів профілактики злук у хворих з 
безпліддям, зумовленим зовнішнім генітальним ендометріозом після лапароскопіч-
ного його лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гирман Лариса Іванівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2011-4878 А] УДК 618.11/.12+618.177]-072.1 

11119. Годованець О. С. Рання діагностика та корекція метаболічних порушень 
у новонароджених з малою масою тіла при перинатальній патології : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Годованець 
Олексій Сергійович ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. 
наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6540 А]
 УДК 618.43-06-085.275 

11120. Гончарова Г. С. Імуноморфологічна діагностика мезенхімальних пухлин 
тіла матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 
"Патол. анатомія" / Гончарова Ганна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Запоріз. держ. мед. ун-т, [Дніпропетр. держ. мед. акад.]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6932 А] УДК 618.14-006-07:576.31 

11121. Дербак А. В. Репродуктивне здоров'я жінок, які перенесли пологи та 
інфіковані папіломавірусом людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дербак Альона Василівна ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". 
— К., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6566 А] 

 УДК 618.4/.5-006.52 
11122. Жураківський В. М. Комплексне лікування гіперпластичних процесів 

матки у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Жураківський Віктор Мико-
лайович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6108 А]
 УДК 618.14-006-089 
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11123. Зуб В. О. Клініко-морфологічне обґрунтування вибору методу лікування гі-
перпластичних процесів ендометрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Зуб Валерій Олексійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Київ. мед. ун-т Укр. асоц. 
нар. медицини]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
120 пр. — [2011-6609 А] УДК 618.14-006.5-08 

11124. Івахова Л. П. Лікування безпліддя у жінок з герпесвірусною інфекцією 
в програмах допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Івахова 
Людмила Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-7580 А] УДК 618.177-089.888.11-02 

11125. Касаткіна Т. О. Стан репродуктивного здоров'я жінок фертильного віку 
з наркотичною залежністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Касаткіна Тетяна Олександрівна ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України". 
— К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7236 А]
 УДК 618.179:616.89-008.441.3 

11126. Ковбасій В. П. Клініко-патогенетичне обґрунтування органозберігаючого 
лікування лейоміоми матки на тлі аденоміозу у жінок репродуктивного віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Ковбасій Валентина Петрівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 
Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-5195 А] УДК 618.14-006.36-089-053.9 

11127. Козак О. М. Хронічні запальні захворювання внутрішніх статевих органів 
у жінок та їх лікування ендоскопічними хірургічними методами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Козак Оксана Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології 
Нац. акад. пед. наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7598 А] 

 УДК 618.11/.12-002.2-08 
11128. Колтунова О. В. Вплив тютюнопаління батьків на становлення та розви-

ток репродуктивної функції їх нащадків-самиць : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Колтунова 
Ольга Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-5435 А] УДК 618.3-02:613.84]-07:612.648 

11129. Мальцев С. В. Прегравідарна підготовка жінок з невиношуванням вагіт-
ності, обумовленим ентеровірусною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мальцев Сергій Віталі-
йович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5809 А] 

 УДК 618.3-06:[616.98:578.835.1]-08 
11130. Міхальчук О. В. Акушерські і перинатальні результати третього кесарева 

розтину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Міхальчук Олександра Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2011-4765 А] УДК 618.5-089.888.61 
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11131. Мохамад Басель Альканакрі. Оптимізація преконцепційної підготовки 
та профілактика акушерських ускладнень у жінок зі звиклим невиношуванням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Мохамад Басель Альканакрі ; М-во охорони здоров'я, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-6259 А] УДК 618.39-084-085 

11132. Ніколенко Д. Є. Внутрішньопротоковий рак молочної залози: особливості 
морфогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 
"Патол. анатомія" / Ніколенко Дмитро Євгенійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. 
— Х., 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3833 А]
 УДК 618.19-006-02 

11133. Новосад А. В. Диференційований підхід до профілактики незапланованої 
вагітності у жінок з рубцем на матці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Новосад Анна Вікторівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7647 А] 

 УДК 618.14-003.92:618.2-084 
11134. Овчар І. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування безплідності 

у жінок з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Овчар Інна Володимирівна ; ДУ "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7349 А] 

 УДК 618.177-092-08:613.25 
11135. Прищепа А. П. Плацентарна дисфункція у вагітних з сифілітичною інфек-

цією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Прищепа Андрій Петрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-6323 А] УДК 618.36-008.6:616.972 

11136. Резніченко В. В. Диференційований підхід щодо діагностики та лікування 
тубооваріальних утворень запального ґенезу у жінок репродуктивного віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Резніченко Вікторія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-5794 А] УДК 618.11/.12-002-07-08 

11137. Ропяк А. М. Оптимізація підходів до діагностики та лікування гострого 
сальпінгоофориту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ропяк Андрій Миронович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Київ. мед. ун-т Укр. асоц. 
нар. медицини]. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 
100 пр. — [2011-6772 А] УДК 618.14-002.2-07-085.268 

11138. Русецька Н. В. Морфофункціональні особливості клітин вихідної та резис-
тентної лінії раку молочної залози людини під впливом доксорубіцину та його ліпосом-
ної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 
"Онкологія" / Русецька Наталія Віталіївна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, 
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4028 А] УДК 618.19-006.04-08 
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11139. Садовий А. П. Оптимізація прогнозування затримки розвитку плода 
при різних формах плацентарної дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Садовий Андрій 
Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-6349 А] УДК 618.36-008.6:618.33-008.2]-07 

11140. Сальников С. М. Тактика ведення жінок з анемією вагітних на фоні 
бактеріально-вірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сальников Сергій Миколайович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
— К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2011-4798 А] 

 УДК 618.3-06:[616.155.194:616.9] 
11141. Скурятіна Н. Г. Профілактика і корекція порушень репродуктивної 

функції у жінок з урогенітальною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Скурятіна Наталія 
Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 
К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2011-4107 А]
 УДК 618.17-084 

11142. Тіщенко О. М. Клініко-патогенетичні підходи до реабілітації жінок з 
завмерлою вагітністю в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Тіщенко Олександра Миколаївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7456 А] УДК 618.333-08-092 

11143. Чернега Т. В. Підвищення ефективності органозберігаючих лапароскопіч-
них гінекологічних операцій у жінок із безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Чернега Тетяна 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6454 А] УДК 618.177-02-089.888-072.1 

11144. Шаповал О. С. Патогенетичне обґрунтування індивідуалізованого вибору 
лікувальної тактики при патології ендометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шаповал Ольга Сергіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДЗ "Запоріз. мед. 
акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — [2011-7873 А] УДК 618.14-07-035-08 

11145. Шарашидзе К. З. Імунологічні зсуви в організмі вагітних при затримці 
розвитку плода та їх комплексна терапія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство й гінекологія" / Шарашидзе Кетіно 
Зурабівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4355 А] УДК 618.33-008.6 

11146. Шатилович Н. В. Удосконалення діагностично-профілактичних заходів 
при звичному невиношуванні вагітності невизначеної етіології : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Шатилович Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-5077 А] УДК 618.39-07-084 

11147. Шень Ю. М. Оптимізація підходів до діагностики та лікування перед-
пухлинних захворювань шийки матки на тлі хронічного сальпінгоофориту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
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кологія" / Шень Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Київ. мед. ун-т Укр. асоц. нар. медицини]. — К., 2011. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6858 А] 

 УДК 618.146-006-085 
11148. Щерба О. А. Клініко-патогенетичне обґрунтування медикаментозної 

терапії вульвовагінітів, обумовлених мікст-інфекцією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Щерба 
Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 120 пр. — [2011-4525 А] 

 УДК 618.15-002.828-022:578.8 
11149. Яремко М. І. Вагітність і пологи у жінок з ендометріозом в анамнезі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 
та гінекологія" / Яремко Мар'ян Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(4 назви). — 100 пр. — [2011-7512 А] УДК 618.14-007.41-071.1:618.3/.5-06 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення.  
Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 
11150. Архипов О. Г. Наукові основи корозійного моніторингу і прогнозування 

залишкового ресурсу обладнання хімічної та нафтопереробної промисловості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів 
та захист від корозії" / Архипов Олександр Геннадійович ; НАН України, Фіз.-мех. 
ін-т ім. Г. В. Карпенка, [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]. — Львів, 2011. — 31 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 25—28 (37 назв). — 100 пр. — [2011-5567 А] УДК 620.194.23:66.018 

11151. Горкунов Б. М. Розвиток теорії і практики побудови приладів контролю 
фізико-механічних характеристик матеріалів вихрострумовим методом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 
контролю та визначення складу речовин" / Горкунов Борис Митрофанович ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 
(46 назв). — 100 пр. — [2011-5292 А] УДК 620.179.14 

11152. Поберейко Б. П. Теоретичні основи розрахунку міцності деревини зі 
змінними потенціалами тепломасоперенесення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та 
виробів з деревини" / Поберейко Богдан Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 
лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(41 назва). — 100 пр. — [2011-7377 А] УДК 620.168:674.047 

11153. Татарченко Г. О. Корозія та захист металів і сплавів в озонових синтезах 
кисневмісних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Татарченко Галина Олегівна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля "]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (48 назв). — 100 пр. — 
[2011-5231 А] УДК 620.194+620.197 

На ступінь кандидата 
11154. Галаган Р. М. Ультразвукова система статистичної діагностики технічного 

стану порцелянових ізоляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 
Галаган Роман Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 130 пр. — [2011-5618 А]
 УДК 620.179.16 

11155. Голодюк Г. І. Товарознавча оцінка фарбувальної композиції і лакофарбо-
вого покриття на основі алкідних смол для деревини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.15 "Товарознавство" / Голодюк Галина Іванівна ; 
Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4702 А] УДК 620.2:667.6 

11156. Золотарьов В. В. Пристрої електричних випробувань і контролю парамет-
рів кабелів і проводів з ізоляцією із зшитого поліетилену : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин" / Золотарьов Володимир Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—16 (29 назв). — 100 пр. 
— [2011-4719 А] УДК 620.179.148:621.315.2 

11157. Котова Т. В. Структура і властивості низьковуглецевих тонколистових 
сталей після деформації в субкритичному інтервалі температур : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Котова 
Тетяна Володимирівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3519 А] 

 УДК 620.192.42:669.15-194.2 
11158. Фесюн О. В. Закономірності формування нанорозмірної субструктури 

ГЦК-металів в процесі вакуумного осадження та її вплив на механічні властивості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика 
металів" / Фесюн Олена Василівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І. М. Францевича, [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона]. — К., 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 110 пр. — [2011-4256 А] 

 УДК 620.187:621.793.1 
11159. Цихоня А. А. Вплив ефектів ближнього поля на оптичні властивості нано-

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 
"Фізика твердого тіла" / Цихоня Андрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2011-4300 А] УДК 620.3 

11160. Шаповал С. П. Комбінована система теплопостачання із потрійно-
орієнтованими сонячними колекторами та термоакумуляцією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергети-
ка" / Шаповал Степан Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4354 А]
 УДК 620.97:697.329 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка.  
Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.01 Теорія та принципи машинобудування (машинознавство)  

На ступінь доктора 
11161. Дрягін Д. П. Основи теорії контуроланковості та структурно-конструктивної 

оптимізації механізмів і машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
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наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Дрягін Дмитро Прокопович ; Хмельниц. нац. 
ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Хмельницький, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—36 (24 назви). — 100 пр. — [2011-4714 А] УДК 621.01 

11162. Ланець О. С. Наукові основи створення енергоощадних міжрезонансних 
вібраційних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Ланець Олексій Степанович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (66 назв). — 
100 пр. — [2011-3597 А] УДК 621.01 

11163. Пасіка В. Р. Теоретичні основи синтезу комбінованих механізмів зі 
змінною довжиною вхідної ланки на базі вихідних важільних і мальтійських механізмів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / 
Пасіка В'ячеслав Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Укр. акад. друкарства]. 
— Львів, 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (54 назви). — 100 пр. — [2011-5779 А]
 УДК 621.01-23 

На ступінь кандидата 
11164. Завальнюк І. П. Підвищення ефективності керування дисипативними 

динамічними системами в напружених режимах їх функціонування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Завальнюк Інна Петрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6960 А] УДК 62-5 

11165. Ткачук В. П. Зниження вібрацій машин з горизонтальною віссю обертання 
і змінним дисбалансом ротора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Ткачук Віталій Павлович ; Хмельниц. нац. 
ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-5550 А] УДК 62-253-755 

11166. Якимчук Д. М. Вдосконалення пресів для вирубування деталей виробів 
легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Якимчук Дмитро Михайлович ; Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5115 А] 

 УДК 62-82:67/68 
11167. Яковлєв В. А. Оптимальне просторове профілювання лопаткових апаратів 

турбін на основі розрахунку тривимірного в'язкого потоку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / 
Яковлєв Віктор Андрійович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7918 А]
 УДК 62-135 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика та атомна  
промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 
11168. Громов Г. В. Ризик-інформований метод оцінювання безпеки експлуатації 

атомних електричних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Громов Григорій Володи-
мирович ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС, [Держ. наук.-техн. центр з ядер. та 
радіац. безпеки Держ. інспекції ядер. регулювання України і НАН України]. — К., 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — 
[2011-7810 А] УДК 621.039.58 
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11169. Дмитренко Н. П. Нестаціонарні процеси теплообміну та гідродинаміки 
в каналах, що імітують елементи активної зони газоохолоджувальних реакторів 
стрижневого та насипного типів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Дмитренко Наталія 
Павлівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 125 пр. — [2011-1477 А] УДК 621.039.5 

11170. Петрова М. А. Дезактивація рідких радіоактивних відходів, що містять 
Cs-137 та Sr-90, модифікованими глинистими сорбентами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Петрова Маріанна 
Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0385 А]
 УДК 621.039:661.183.55 

11171. Скіцько О. І. Теплообмін і гідродинаміка потоків у вертикальних каналах 
з фазовим переходом в умовах впливу збурюючих факторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенерге-
тика" / Скіцько Олексій Іванович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5855 А] 

 УДК 621.039.5:536.24 

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 
11172. Монастирський Л. С. Кінетичні явища та електронні процеси в просто-

рово неоднорідних і низькорозмірних напівпровідникових структурах з розвинутою 
поверхнею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 
"Фізика напівпровідників і діелектриків" / Монастирський Любомир Степанович ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Луцьк, 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (78 назв). — 100 пр. — [2011-4766 А]
 УДК 621.315.592:538.93 

11173. Новський В. О. Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних 
системах за допомогою напівпровідникових коригуючих пристроїв : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворю-
вачі електроенергії" / Новський Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т електро-
динаміки. — К., 2011. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (50 назв). — 
100 пр. — [2011-5767 А] УДК 621.314 

11174. Самков О. В. Інваріантні підсилювально-перетворювальні системи 
апаратних засобів інфокомунікаційного обладнання автономних об'єктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 
засоби телекомунікації" / Самков Олександр Всеволодович ; Держ. ун-т інформ.-
комунікац. технологій, [Ін-т електродинаміки НАН України]. — К., 2011. — 33 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (37 назв). — 100 пр. — [2011-4051 А]
 УДК 621.314:621.375 

11175. Сиченко В. Г. Розвиток наукових основ підвищення електромагнітної 
сумісності підсистем електричної тяги постійного струму залізничного транспорту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранс-
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порт" / Сиченко Віктор Григорович ; М-во інфраструктури України, Дніпропетров. 
нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Держ. н.-д. центр залізн. трансп. 
України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(44 назви). — 100 пр. — [2011-6793 А] УДК 621.33.024:621.318.3 

11176. Шавьолкін О. О. Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними 
енергетичними показниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Шавьолкін 
Олександр Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Донец. нац. техн. 
ун-т]. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв). — 100 пр. — 
[2011-5921 А] УДК 621.314.26 

На ступінь кандидата 
11177. Бакало Г. Ш. Внутрішні перенапруги в електричних мережах з ізольова-

ною нейтраллю, їх обмеження та основи моделювання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / 
Бакало Галина Шльомівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5986 А] УДК 621.311.015.3 

11178. Безручко В. М. Підвищення якості електричної енергії в системах електро-
постачання об'єктів будівництва фільтрами струмів нульової послідовності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси 
та системи" / Безручко Вячеслав Михайлович ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4849 А] 

 УДК 621.31:621.314.223 
11179. Бориченко О. В. Інтегрована система контролю ефективності викорис-

тання електричної енергії у виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Бориченко Олена 
Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5169 А] УДК 621.311 

11180. Бранспіз М. Ю. Синтез вісесиметричних електромагнітів постійного 
струму з поліпшеними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Бранспіз Марія Юріївна ; 
Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6019 А]
 УДК 621.318.3 

11181. Буаклін Мохамед Алі. Синтез робастної електромеханічної системи із 
розподіленими параметрами механічної частини об'єкту регулювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси 
та системи" / Буаклін Мохамед Алі ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5593 А]
 УДК 621.3.076.7-077.6 

11182. Васильєва О. О. Електроосадження антифракційних покриттів на основі 
свинцю із метилсульфонатних електролітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Васильєва Олена Олександрів-
на ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5599 А] 

 УДК 621.357.7:544.018.4 
11183. Винницький І. П. Розроблення методу та критеріїв оцінки ефективності 

роботи електростанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Винницький Іван Петрович ; 
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Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4867 А] УДК 621.311.22 

11184. Войтович С. А. Формування і властивості твердофазних ієрархічних 
структур "господар-гість" для пристроїв молекулярної енергетики і наноелектроніки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Войтович Сергій Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4870 А]
 УДК 621.315.592 

11185. Давиденко В. А. Моніторинг ефективності енерговикористання в систе-
мах комунального водопостачання підприємств водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 
"Енерг. системи та комплекси" / Давиденко Володимир Анатолійович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5128 А] 

 УДК 621.311:658.26 
11186. Дудніков С. М. Методи підвищення ефективності функціонування 

комбінованих систем енергопостачання споживачів АПК : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Дудніков 
Сергій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Харків. нац. 
техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики України]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7212 А] 

 УДК 621.311.68 
11187. Зайцев Є. О. Самокоректуючі електричні перетворювачі для лазерних 

вимірювачів переміщень і вібрацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електрич. та магніт. 
величин" / Зайцев Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4490 А] 

 УДК 621.317 
11188. Карплюк Є. С. Підвищення точності реєстрації параметрів для діагносту-

вання у електрокардіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Карплюк Євгеній Сергійович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6175 А] 

 УДК 621.317.08:616.12-073.7 
11189. Ковальов Ю. Г. Розробка технології рідинної епітаксії в системі 

Pb—Sn—Te—Se з низьким вмістом селену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / 
Ковальов Юрій Григорович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Кременчук (Полтав. обл.), 
2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 100 пр. — [2011-7253 А] 

 УДК 621.315.592:546.81'23'24 
11190. Коменда Н. В. Морфометричні методи і моделі оцінки та зменшення 

нерівномірності навантажень систем електропостачання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / 
Коменда Наталія Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — 
Вінниця, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-5296 А] УДК 621.3.052 
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11191. Кравець О. М. Контроль електромагнітних параметрів асинхронних 
двигунів методом зрівноваження в системах частотно-керованого електропривода : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Кравець Олександр Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5298 А]
 УДК 621.313.333:621.317.73 

11192. Красов П. С. Хвилевидна діелектрометрія біологічних об'єктів в області 
частотної дисперсії вільної води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Красов Павло Сергійович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова 
НАН України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 110 пр. 
— [2011-6222 А] УДК 621.317.7:537.868 

11193. Нгуєн Ван Тхань. Оптимізація параметрів регуляторів газодизель-
генераторних агрегатів суднових електростанцій при різко змінних навантаженнях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Нгуєн Ван Тхань ; НАН України, Ін-т електродинаміки, 
[Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — К., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6272 А] 

 УДК 621.313.32:621.316.7 
11194. Петров А. В. Непродуктивні втрати електроенергії в системі електропоста-

чання електричної тяги постійного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Петров Андрій Володимирович ; 
М-во інфраструктури України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 
В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5510 А] УДК 621.313.2 

11195. Поліщук А. Л. Оптимізація електроощадних заходів для розподільних 
електричних мереж в умовах неповної вихідної інформації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / 
Поліщук Андрій Леонідович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5313 А] УДК 621.311.161 

11196. Пономарьова Г. В. Контроль технологічних параметрів в автоматизованій 
системі керування витягуванням мікроструктурованих оптичних волокон : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Пономарьова Ганна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектро-
ніки. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2011-7381 А]
 УДК 621.317.08 

11197. Постнікова М. В. Енергозберігаючі режими роботи електромеханічних 
систем обробки зерна на зернопунктах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Постнікова 
Марина Вікторівна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 
2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2011-5090 А] 

 УДК 621.311:664.72 
11198. Романець П. М. Нерівноважні процеси у напівпровідникових структурах 

та графені, обумовлені фотозбудженням або розігрівом носіїв електричним полем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників і діелектриків" / Романець Петро Миколайович ; НАН України, Ін-т 
фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6339 А] УДК 621.315.592 
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11199. Романюк М. В. Вдосконалення методів і засобів контролю ізоляції та 
захисного вимкнення в двопровідних мережах постійного струму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Романюк Микола Валентинович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. 
— Вінниця, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5528 А]
 УДК 621.317.333 

11200. Ромашихін Ю. В. Вдосконалення методу визначення електромагнітних 
параметрів асинхронних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Ромашихін Юрій Володими-
рович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6343 А] 

 УДК 621.313.333 
11201. Сегін М. Я. Катодні речовини літієвих джерел струму на основі лазерно 

модифікованого діоксиду титану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Сегін Михайло Ярославович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-
Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-4064 А] УДК 621.315.592 

11202. Семенюк М. Б. Процеси і характеристики електротехнічних систем з 
синхронними машинами з компенсацією реакції якоря : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси і системи" / 
Семенюк Микола Борисович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5533 А] 

 УДК 621.313.32.038.84 
11203. Скалько Ю. С. Підвищення точності та енергоефективності високовольт-

ного частотно-регульованого асинхронного електропривода : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Скалько Юрій Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Запоріз. держ. 
інж. акад., Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 110 пр. — [2011-4096 А] УДК 621.313.33-83 

11204. Стахіра Р. Й. Нестаціонарна п'єзофотопровідність кристалів Іn4Se3 : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід-
ників і діелектриків" / Стахіра Роман Йосипович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Луцьк, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-4144 А] УДК 621.315.592 

11205. Танкевич С. Є. Адаптивні вимірювальні перетворювачі струму та напруги 
для високовольтних електроенергетичних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Танкевич 
Сергій Євгенійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4172 А] УДК 621.314.22.08 

11206. Телюта Р. В. Ресурсоенергозберігаючі режими роботи системи асинхрон-
ний електродвигун — робоча машина в умовах агропромислового комплексу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси 
та системи" / Телюта Руслан Васильович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Меліто-
поль (Запоріз. обл.), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-5094 А] УДК 621.313.1:621.316.95 
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11207. Тугай І. Ю. Субгармонійний ферорезонанс в електричних мережах високої 
напруги з ефективним заземленням нейтралі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Тугай Ірина 
Юріївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6829 А] УДК 621.311.1 

11208. Шульгін Д. М. Синтез трифазних нетрадиційних обмоток на базі узагаль-
неної структурної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.09.01 "Електрич. машини і апарати" / Шульгін Дмитро Миколайович ; Одес. 
нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-5106 А] УДК 621.313.3.045 

11209. Юнєєва Н. Т. Моделювання електроенергетичних систем з урахуванням 
мікропроцесорних засобів для забезпечення стійкості ЕЕС : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / 
Юнєєва Наталія Тахірджанівна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6870 А]
 УДК 621.311 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 
11210. Агаджанян А. Р. Застосування частотно-часових методів до обробки 

нестаціонарних сигналів в реальному масштабі часу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / 
Агаджанян Арутюн Рубенович ; М-во інфраструктури України, Одес. нац. акад. зв'язку 
ім. О. С. Попова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2011. — 25 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5001 А] УДК 621.372.6 

11211. Виплавін П. Л. Формування когерентних зображень за допомогою назем-
них шумових радарів з синтезованою апертурою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Виплавін Павло Леонідо-
вич ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6038 А] УДК 621.371+537.86 

11212. Клюєва А. М. Розвиток методів розрахунку просторової структури поля 
при поширенні та розсіянні радіохвиль у тропосфері : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Клюєва 
Анна Миколаївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 
[Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7248 А] УДК 621.371.34 

11213. Луценко І. В. Дистанційне зондування тропосфери Землі з використанням 
випромінювання наземних та супутникових радіосистем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Луценко Ірина 
Владиславівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-5747 А]
 УДК 621.371.34:537.86 

11214. Маньковський С. В. Дослідження параметричних підсилювачів на підставі 
формування їх частотних символьних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / 
Маньковський Спартак Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3678 А] 

 УДК 621.372 
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11215. Матвієнко С. А. Радіофізичний метод вимірювання параметрів гравітацій-
ного поля Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Матвієнко Сергій Анатолійович ; Нац. наук. 
центр "Ін-т метрології", [Держ. п-во "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля" Держ. косм. 
агентства України]. — Х., 2011. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—24 (52 назви). — 
110 пр. — [2011-4761 А] УДК 621.371 

11216. Рожновський М. В. Підвищення вибірковості фільтрів радіотехнічних 
пристроїв за допомогою експофункціональних сигналів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби теле-
комунікації" / Рожновський Михайло Васильович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. По-
пова. — Одеса, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв). — 125 пр. — [2011-5050 А] УДК 621.372.54 

11217. Савченко В. М. Керовані п'єзорезонансні пристрої на основі кварцових 
резонаторів з однобічним масонавантаженням і міжелектродним зазором : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 
засоби телекомунікацій" / Савченко Володимир Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-4040 А] 

 УДК 621.373 
11218. Саміла А. П. Покращення шумових та сигнальних характеристик автодин-

ного спектрометра ядерного квадрупольного резонансу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-
мунікації" / Саміла Андрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5844 А] УДК 621.373.52:539.1.078 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.  
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

11219. Корсунов К. А. Наукові основи підвищення ефективності технологічних 
плазмотронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.07 
"Процеси фіз.-техн. оброб." / Корсунов Костянтин Анатолійович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — Х., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (55 назв). — 100 пр. — 
[2011-6653 А] УДК 621.387.14:537.523.5 

На ступінь кандидата 

11220. Гревцев В. Г. Залежність часу життя пучку електронів в накопичувачі 
НЕСТОР від вакууму і розробка методів досягнення тиску ~10-10 Top : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. 
частинок" / Гревцев Вячеслав Григорович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". 
— Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5369 А]
 УДК 621.384.6 

11221. Звягін О. С. Автогенераторні засоби контролю вологості нафтопродуктів 
на основі конденсаторних циліндричних структур : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
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складу речовин" / Звягін Олександр Сергійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-7820 А] УДК 621.382 

11222. Ковалінська Т. В. Дослідження та модернізація радіаційної установки 
ІЯД для функціональних випробувань обладнання та нових матеріалів АЕС : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. 
енергоустановки" / Ковалінська Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т ядер. 
дослідж. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-6632 А] УДК 621.384.6 

11223. Крапивко Г. І. Фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі 
кремнію рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Крапивко 
Геннадій Іванович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — К., 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4574 А] 

 УДК 621.383.51 
11224. Кудіна В. М. Природа флуктуаційних процесів у сучасних польових 

транзисторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Кудіна Валерія Миколаївна ; 
Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6230 А] 

 УДК 621.382.32 
11225. Лесюк Р. І. Формування струмопровідних елементів електронних плат 

струменевою технологією з використанням наночастинок срібла : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во 
електрон. техніки" / Лесюк Ростислав Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т 
приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — 
Львів, 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7004 А]
 УДК 621.382:621.37.049.75 

11226. Попенака А. М. Електро- і фотофізичні властивості плівок молекулярних 
напівпровідникових композитів з координованими іонами металів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 
діелектриків" / Попенака Анатолій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3944 А]
 УДК 621.382 

11227. Семеновська О. В. Моделювання електротеплових процесів у субмікрон-
них гетероструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Семеновська Олена Володимирівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4070 А] УДК 621.382 

11228. Фалєєва О. М. Моделювання субмікронних гетеротранзисторів з низько-
розмірними системами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Фалєєва Олена Михайлівна ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-4237 А] УДК 621.382 

11229. Чернов Д. В. Розвиток методів розрахунку і побудови активних пристроїв 
класу Е на польових транзисторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Чернов 
Дмитро Вікторович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Хмельницький, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5097 А] 

 УДК 621.383.323 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

11230. Кебкал К. Г. Теоретичне обґрунтування і практична реалізація засобів 
цифрового зв'язку для гідроакустичних середовищ з характеристиками підвищеної 
складності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.08 
"Приклад. акустика та звукотехніка" / Кебкал Костянтин Георгійович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Н.-д. центр Збройних Сил України "Держ. Океана-
ріум"]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (49 назв). — 100 пр. — 
[2011-5700 А] УДК 681.883.45 

11231. Кравченко О. І. Реалізаційний синтез автоматизованих радіотехнічних 
систем інформаційної підтримки функціонування служб регулювання руху суден у 
прибережних морських регіонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Кравченко Олександр Іванович ; 
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 35 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (36 назв). — 100 пр. — [2011-7277 А] УДК 621.396.969 

11232. Толюпа С. В. Дослідження функціонування інфокомунікаційних мереж 
нового покоління на основі інтелектуальних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Толюпа Сергій Васильович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2011. 
— 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (69 назв). — 100 пр. — [2011-4207 А] 

 УДК 621.396.66 
11233. Уваров Б. М. Методологічні засади проектування радіотехнічних пристроїв 

з імовірнісними функціональними характеристиками : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Уваров 
Борис Михайлович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 
— К., 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—37 (32 назви). — 120 пр. — [2011-5234 А]
 УДК 621.396.6 

На ступінь кандидата 

11234. Амер Мухсін Салман. Методи та моделі класифікації та прогнозування 
станів телекомунікаційних систем на базі модифікованих нейронних мереж : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. 
системи та мережі" / Амер Мухсін Салман ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Х., 2011. — 15 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2011-5563 А]
 УДК 621.391 

11235. Ахмад Махсин Хайлан. Потокові моделі та дворівневі методи управління 
трафіком в IP/MPLS-мережах з підтримкою технології Traffic Engineering : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. 
системи та мережі" / Ахмад Махсин Хайлан ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5570 А]
 УДК 621.391 
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11236. Бабій Ю. О. Метод формування радіолокаційних портретів цілей на основі 
алгоритмів адаптивної фільтрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Бабій Юлія Олександрівна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-5003 А] УДК 621.396.96 

11237. Бобрицький С. М. Методи аналізу показників якості передачі мовного 
трафіку в мережах з пакетною комутацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Бобрицький 
Сергій Михайлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-7147 А] УДК 621.391 

11238. Бриндзій О. В. Метод планування мереж абонентського доступу на основі 
багаторівневої еталонної моделі систем xDSL : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Бриндзій 
Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6021 А] УДК 621.391 

11239. Ганницький І. В. Ймовірнісно-часова структура потоків викликів на 
телекомунікаційних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Ганницький Ілля Воло-
димирович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Одес. держ. акад. холоду]. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-6051 А] УДК 621.395.74 

11240. Іванова О. О. Удосконалення пасивних систем синхронізації часу та 
частоти з використанням сигналів зовнішніх загальних джерел : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 
Іванова Олена Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-7230 А] УДК 621.396.96 

11241. Ігнатенко Є. Г. Підвищення ефективності функціонування вузлів телеко-
мунікаційних мереж із кластерною архітектурою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Ігнатенко 
Євгенія Геннадіївна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-5688 А] УДК 621.391 

11242. Капура І. А. Метод захисту радіоприймальних пристроїв від дії електро-
магнітних імпульсів ультракороткої тривалості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомуніка-
цій" / Капура Ігор Анатолійович ; Укр. інж.-пед. акад. — Хмельницький, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5025 А] УДК 621.396.12 

11243. Кіт Г. В. Методи та алгоритми розпізнання і класифікації складних сигналів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та 
програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Кіт Григорій Васильович ; Відкритий 
міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6628 А] УДК 621.391 

11244. Колобов С. О. Аналіз та синтез систем управління конвергентних мереж : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. 
системи та мережі" / Колобов Сергій Олександрович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. 
технологій. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-6198 А] УДК 621.396.662.072 
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11245. Коровченко О. Б. Моделі і методи аналізу та верифікації телекомуніка-
ційних протоколів на основі Е-мереж та формальних граматик : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 
мережі" / Коровченко Олена Борисівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5439 А] 

 УДК 621.391 
11246. Кривенко С. С. Методи стиснення та фільтрації даних дистанційного 

зондування землі із забезпеченням високої візуальної якості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Кривенко 
Сергій Станіславович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 
— Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-4744 А]
 УДК 621.396.9 

11247. Левенець В. В. Розроблення кольорових рідкокристалічних елементів 
на основі конфокальної текстури холестерика для візуалізації інформації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. 
системи" / Левенець Василь Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3611 А]
 УДК 621.397.13:004.35 

11248. Липський О. А. Вибір параметрів сигналу в засобах радіорелейного 
зв'язку при впливі навмисних завад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Липський Олександр 
Анатолійович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т", М-во оборони України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3625 А] УДК 621.396.4.037.372 

11249. Лісковський І. О. Підвищення надійності функціонування мережі тактової 
синхронізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 
"Телекомунікац. системи та мережі" / Лісковський Ігор Олегович ; Держ. ун-т інформ.-
комунікац. технологій. — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-3634 А] УДК 621.394/.396 

11250. Матієшин Ю. М. Вдосконалення методів та засобів телевізійної скануваль-
ної оптичної мікроскопії динамічних мікрооб'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Матієшин 
Юрій Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2011-5817 А] УДК 621.397.3 

11251. Мохаммад Абделхаді (Алхаж Мох'д) Алхіхі. Дослідження метрик марш-
рутизаторів глобальних мереж передачі даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Мохаммад 
Абделхаді (Ахлаж Мох'д) Алхіні ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5834 А] УДК 621.391 

11252. Муслім А. Д. Методи підвищення завадостійкості систем безпроводового 
доступу Wi-MAX : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Ахмед Джаміль Муслім ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-5164 А] УДК 654.16:621.391.82 

11253. Наорс І. Анад. Вдосконалення механізмів резервування канальних ресурсів 
широкосмугових систем безпроводового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Наорс І. 
Анад ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6269 А] УДК 621.39 

11254. Незгазинська Н. В. Рекурсивні згорткові коди для підвищення завадостій-
кості телекомунікаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Незгазинська Наталя 
Василівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2011-4582 А] УДК 621.391.25 

11255. Олійник В. В. Вдосконалення методів оптимального прийому багатопо-
зиційних сигналів в системах LTE : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Олійник Володимир 
Володимирович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2011. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6288 А] УДК 621.396.662.072.078 

11256. Рогожніков О. І. Удосконалення методів оптимального прийому багато-
позиційних сигналів OFDM на базі автокореляційної обробки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Рогожніков Олександр Іванович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5798 А] 

 УДК 621.39 
11257. Сорокін О. Ю. Підвищення ефективності використання радіосигналів з 

розширеним спектром в системах передачі даних : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Сорокін 
Олександр Юрійович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5858 А] УДК 621.396.21 

11258. Шебанова Л. О. Метод удосконалення структури транспортної телекомуні-
каційної мережі на основі багатокритеріальної оптимізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Шебанова Людмила Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Донец. нац. 
техн. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-4840 А] УДК 621.395.7 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь доктора 
11259. Білогуб О. В. Науково-технічні основи інтегрованого проектування і 

виробництва тонкостінних поршнів ДВЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Білогуб Олександр Віталійо-
вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [ПАТ "Автрамат" М-ва пром. політики 
України]. — Х., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (31 назва). — 100 пр. 
— [2011-7146 А] УДК 621.432-018.7 

11260. Денисенко А. Г. Основи створення ефективних повітроочисників двигу-
нів внутрішнього згоряння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Денисенко Анатолій Григорович ; 
Нац. транспорт. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва 
агропром. політики України]. — К., 2011. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—26 
(27 назв). — 100 пр. — [2011-6565 А] УДК 621.432 

На ступінь кандидата 
11261. Коткін В. В. Метод розрахунку характеристик сопла газотурбінного 

двигуна багаторежимного літака в умовах дозвукового зовнішнього обтікання : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Коткін Василь Васильович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-6217 А] УДК 621.45.01/.02 

11262. Сєрікова О. А. Вдосконалення методів діагностування та прогнозування 
технічного стану двигуна внутрішнього згоряння автомобіля : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Сєрікова Олена Андріївна ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6364 А] 

 УДК 621.43:681.518.54 
11263. Сирота О. В. Покращення паливної економічності і екологічних показників 

багатоциліндрового бензинового двигуна застосуванням комбінованого методу регулю-
вання потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Сирота Олександр Вадимович ; Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-7423 А] УДК 621.43 

621.5 Пневмоенергетика, машини та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 
11264. Левченко Д. О. Вдосконалення робочого процесу вихрової ежекторної 

ступені у складі рідинно-кільцевого вакуум-насоса : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 
системи кондиціонування" / Левченко Дмитро Олексійович ; Сум. держ. ун-т. — 
Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7292 А]
 УДК 621.524:533.697.5 

11265. Лейких Д. В. Ідентифікація причин збудження несинхронних коливань 
роторів турбокомпресорів і способи зниження їх амплітуд : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Лейких 
Дмитро Володимирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3617 А] УДК 621.515:621.82 

11266. Прокопов М. Г. Теплофізичне моделювання робочого процесу рідинно-
парового струминного компресора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи конди-
ціювання" / Прокопов Максим Геннадійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7388 А] УДК 621.517 

11267. Прунько І. Б. Підвищення зносостійкості робочих поверхонь штоків гідрав-
лічних нафтопромислових насосів нафтогазового технологічного транспорту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування 
в машинах" / Прунько Ігор Богданович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-5222 А] УДК 621.65-242.4 

11268. Сидоренко К. М. Енергетичні процеси вертикально-осьової вітроустановки 
з концентраторами вітрового потоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Сидоренко 
Костянтин Миколайович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики, [Нац. авіац. ун-т]. 
— К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2011-7909 А]
 УДК 621.548 
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621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 
11269. Книш В. В. Підвищення циклічної довговічності зварних з'єднань на 

стадіях накопичення пошкоджень та розвитку втомних тріщин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси 
і технології" / Книш Віталій Васильович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. — К., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (55 назв). — 
140 пр. — [2011-6629 А] УДК 621.791.052 

11270. Максимова С. В. Фізико-металургійні основи та технологія вакуумного 
паяння жароміцних сплавів на основі Ni, Ti, Cu : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / 
Максимова Світлана Василівна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. 
— К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (47 назв). — 150 пр. — [2011-4949 А]
 УДК 621.791.37 

11271. Матвєєва М. О. Теоретичні та технологічні основи отримання виливків 
зі спеціальними властивостями з половинчастих і білих чавунів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Матвєєва 
Марина Олегівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2011. — 35 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — [2011-3696 А] 

 УДК 621.74:669.131.2 
11272. Михайлов О. В. Керування консолідацією порошків і деформаційною 

обробкою пористих напівфабрикатів методами комп'ютерного моделювання на основі 
теорії пластичності пористих тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Михайлов Олег 
Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — 
К., 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (34 назви). — 100 пр. — [2011-5824 А]
 УДК 621.762 

11273. Селівьорстов В. Ю. Теоретичні і технологічні основи газодинамічного 
впливу на метал, що твердіє в ливарній формі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Селівьорстов Вадим Юрійович ; 
Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—31 (42 назви). — 100 пр. — [2011-4065 А] УДК 621.746.6.04 

На ступінь кандидата 
11274. Алієв А. І. Підвищення працездатності складнопрофільного різального 

інструменту за рахунок застосування технологічних середовищ рослинного походжен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Алієв Азіз Ібрахимович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5966 А] 

 УДК 621.7 
11275. Бойко Ю. О. Удосконалення технології формозміни зварних циліндричних 

заготовок при профілюванні та подовжньому обтиску з осадкою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. 
тиском" / Бойко Юрій Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Луганськ, 2011. — 21 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2011-6509 А] УДК 621.73/.77 
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11276. Васецька Л. О. Підвищення зносостійкості дрібнорозмірного волочиль-
ного інструменту іонно-плазмовою обробкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Васецька Лариса Олек-
сандрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-5343 А] УДК 621.778:533.924 

11277. Гах І. С. Фізико-технологічні особливості електронно-променевого зварю-
вання високонікелевих жароміцних сплавів з монокристалічною структурою : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 
процеси і технології" / Гах Ігор Сергійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. 
— [2011-7179 А] УДК 621.791.1:669.15 

11278. Годунко М. О. Покращення силових та функціональних характеристик 
захватних пристроїв роботів для верстатних комплексів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 
інструменти" / Годунко Максим Олегович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — 
[2011-6930 А] УДК 621.7.077:621.865.8 

11279. Зареченський Д. О. Оптимізація складу та зварювально-технологічних 
властивостей порошкової стрічки з екзотермічною сумішшю для зносостійкого наплав-
лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 
"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Зареченський Денис Олександрович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7893 А] 

 УДК 621.791 
11280. Кондрашев П. В. Підвищення ефективності лазерного сплавлення порош-

кового матеріалу керуванням формою газопорошкового струменя : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / 
Кондрашев Павло Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6982 А]
 УДК 621.791.725 

11281. Коновал С. М. Формування однорідної структури і підвищення зносостій-
кості надтвердих композитів, одержаних рекреаційним спіканням кубічного нітриду 
бору з алюмінієм при високому тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Коновал Сергій Михайлович ; 
НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5438 А] 

 УДК 621.762.5:661.657 
11282. Кротенко Г. А. Аналіз процесів видавлювання в умовах тривимірної 

течії металу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси і машини оброб. тиском" / Кротенко Галина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-3551 А] УДК 621.77 

11283. Меннанов Е. М. Міцність з'єднань робочої арматури залізобетонних 
конструкцій класу А500С з парними накладками зменшеного перетину : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
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будівлі та споруди" / Меннанов Ельмар Меджидович ; Нац. акад. природоохорон. та 
курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-7020 А] УДК 621.791.052.2 

11284. Мостіпан Є. Є. Удосконалення калібровок валків для виробництва флан-
цевих профілів, які забезпечують підвищення якості поверхні прокату : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. 
тиском" / Мостіпан Євген Євгенович ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзер-
жинськ (Дніпропетр. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-3748 А] УДК 621.771.26 

11285. Пирогов Д. Л. Удосконалення технології дроблення відходів твердих 
сплавів вибухом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини обороб. тиском" / Пирогов Дмитро Леонідович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. 
— Луганськ, 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6747 А]
 УДК 621.7.044 

11286. Підгорна К. Д. Технологічні основи високоенергетичних процесів форму-
вання композитних (Al+LiMn2О4) покриттів катодів електричних акумуляторів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Мате-
ріалознавство" / Підгорна Катерина Дмитрівна ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-3899 А] УДК 621.793:621.763 

11287. Сисоєв А. Ю. Розробка та дослідження генератора сумішей газів для 
отримання складнокомпозиційних іонно-плазмових покриттів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Сисоєв 
Андрій Юрійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 
— Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5852 А]
 УДК 621.793.7:533.27 

11288. Стефанів Б. В. Розробка безкадмієвих припоїв і технології паяння гірни-
чодобувного інструменту з алмазно-твердосплавними пластинами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 
процеси і технології" / Стефанів Богдан Васильович ; НАН України, Ін-т електрозварю-
вання ім. Є. О. Патона. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2011-7085 А] УДК 621.791.3.042 

11289. Стреленко Н. М. Покращення високотемпературної віддільності шлако-
вої корки при наплавленні під флюсом на основі металургійних і теплофізичних 
методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 
"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Стреленко Наталія Михайлівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5867 А] УДК 621.791.04 

11290. Тараховський О. Ю. Підвищення якості складання ущільнюючих з'єднань 
з еластичними кільцевими елементами і внутрішніми канавками : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Тараховський Олексій Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", 
[Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4176 А] УДК 621.717 

11291. Троцко О. В. Удосконалення технології виготовлення багатогранних 
труб гідровибуховим штампуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. тиском" / Троцко Олег Валері-
йович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 
Остроградського]. — Луганськ, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-6828 А] УДК 621.7.044.2 

11292. Чвертко Є. П. Моніторинг процесу контактного стикового зварювання 
оплавленням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 
"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Чвертко Євгенія Петрівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7485 А] УДК 621.791.762 

11293. Чорний А. В. Реновація емалевих покриттів плазмовим напиленням 
плакованих керамічних порошків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Чорний 
Андрій Вячеславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7870 А] 

 УДК 621.793.74 
11294. Шевченко М. В. Моніторинг якості джерел живлення для дугового зварю-

вання протягом життєвого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Шевченко 
Микола Віталійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7716 А] 

 УДК 621.791.75.08 
11295. Яковенко Р. В. Закономірності фазо- і структуроутворення та властивості 

порошкових зносокорозійностійких матеріалів "хромиста сталь — Cr3C2"
 конструкцій-

ного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Яковенко Роман Володи-
мирович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2011. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6874 А] 

 УДК 621.762 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 
11296. Мороз С. А. Забезпечення мікротопографії кілець роликопідшипників 

на основі зміцнювально-вигладжувальної технології : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Мороз Сергій 
Анатолійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. — 
Тернопіль, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-6943 А] УДК 621.822:681.2 

11297. Нежебовський В. В. Технологічне забезпечення якості обробки зубчастих 
коліс приводів шахтних конвеєрів на операціях зубошліфування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Нежебовський Володимир Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Харків. машинобуд. 
з-д "Світло шахтаря" М-ва пром. політики України]. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3793 А] 

 УДК 621.833 
11298. Предко Р. Я. Удосконалення і параметричний синтез автоматично регульо-

ваної пасової передачі з самозатяжним кільцем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Предко Ростислав Ярославович ; 
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Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-3954 А] УДК 621.852 

11299. Семків Ю. М. Обґрунтування параметрів верстатів віброзміцнюючої 
обробки синхронізованих за динамічним принципом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 
Семків Юрій Мирославович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 
2011. — 23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-4071 А] УДК 621.822 

11300. Скляр Ю. О. Підвищення працездатності циліндричних прямозубих 
передач вибором раціонального профілю зубців із узагальненою геометрією та зсувом 
вихідного контуру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Скляр Юлія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-4100 А] УДК 621.833 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання  

На ступінь кандидата 
11301. Андрієнко О. О. Оптимізація параметрів та стратегія оновлення стрілових 

перевантажувальних кранів в морських портах України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Андрієнко Олексій Олегович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2011. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (23 назви). — 100 пр. — [2011-6490 А] 

 УДК 621.873.21:656.615(477) 
11302. Белицький Д. Г. Підвищення ефективності розробки ґрунту грейферним 

робочим органом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дор. і лісотехн. робіт" / Белицький Дмитро Григо-
рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Донбас. нац. 
акад. буд-ва та архіт.]. — Дніпропетровськ, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-5576 А] УДК 621.879:324 

11303. Пиляєв Р. С. Сучасні технологічно-організаційні моделі використання 
баштових кранів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Пиляєв Ростислав Станісла-
вович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3894 А] УДК 621.873:624.97 

11304. Разарьонов Л. В. Підвищення ефективності роботи короткобазових коліс-
них навантажувачів з бортовою системою повороту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дор. і лісотехн. робіт" / 
Разарьонов Леонід Володимирович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6768 А] УДК 621.869 

11305. Сакара А. О. Методика розрахунку ресурсу елементів металоконструкцій 
вантажопіднімальних машин з врахуванням впливу корозійно-активних середовищ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація 
та ремонт засобів трансп." / Сакара Андрій Олександрович ; Одес. нац. мор. ун-т. — 
Одеса, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 120 пр. — [2011-6778 А]
 УДК 621.873.05 

11306. Стариков М. А. Обґрунтування методу оцінки залишкового ресурсу 
металевих конструкцій вантажопіднімальних машин : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Стариков 
Максим Андрійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4138 А]
 УДК 621.873 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 
11307. Віцюк Ю. Ю. Забезпечення довговічності підшипників ковзання на основі 

міді та нікелю для удосконалення поліграфічних машин : автореф. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Віцюк 
Юлія Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0691 А]
 УДК 621.893 

11308. Кущ О. І. Ефективність змащувальної дії масел та присадок в умовах 
еластогідродинамічного контакту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Кущ Олексій Іванович ; 
Нац. транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-7288 А] УДК 621.891 

11309. Мельник О. О. Удосконалення друкарських машин забезпеченням парамет-
рів зносостійкості деталей тертя новими технологіями їх надтонкого абразивного 
оброблення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 
"Машини і процеси полігр. вир-ва" / Мельник Олена Олексіївна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3717 А] УДК 621.89.09 

11310. Струтинський С. В. Наукові основи розробки регульованих сферичних 
опор рідинного тертя для просторових механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Струтинський Сергій 
Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — [2011-1799 А] УДК 621.891 

11311. Тісов О. В. Формування триботехнічних властивостей бандажних полиць 
лопаток турбін ГТД композиційними сплавами системи Со—ТіС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в маши-
нах" / Тісов Олександр Вікторович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7455 А] УДК 621.891 

11312. Трофімов І. Л. Підвищення протизносних властивостей паливно-мастильних 
матеріалів електричним полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Трофімов Ігор Леонідович ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-1408 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 
11313. Гордєєв А. І. Наукові основи створення вібраційних машин з пульсуючим 

робочим тілом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Гордєєв Анатолій Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т. 
— Хмельницький, 2011. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(65 назв). — 100 пр. — [2011-5291 А] УДК 621.928.23 
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На ступінь кандидата 
11314. Бережний Р. А. Підвищення ефективності фінішної обробки внутрішніх 

циліндричних поверхонь деталей редукторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Бережний Роман Анато-
лійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [ВАТ "Харків. машинобуд. з-д "Світло шахтаря" 
М-ва пром. політики України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-4850 А] УДК 621.923 

11315. Бурлакова Г. Ю. Розширення можливостей вібраційної обробки плоских 
деталей на основі удосконалення технологічної системи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Бурлакова 
Галина Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь 
(Донец. обл.), 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-4452 А] УДК 621.9.048 

11316. Коваленко О. В. Особливості функціювання і шляхи зменшення автоба-
лансирами вібрацій шліфувальних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Коваленко Олександр 
Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5706 А]
 УДК 621.924-752 

11317. Левін І. О. Математична модель, способи і пристрої інформаційного 
управління елементами формоутворення суперпрецизійних верстатів приладо- і маши-
нобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 
"Інформ. технології" / Левін Ігор Олексійович ; НАН України, М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем, 
[Держ. наук.-вироб. корпорація "Київ. ін-т автоматики" М-ва пром. політики України]. 
— К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3613 А] 

 УДК 621.924 
11318. Назарчук С. М. Спікання при високому тиску алмазних порошків двох 

рівнів дисперсності для одержання зносостійких полікристалічних композитів з підви-
щеною термостабільністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Назарчук Сергій Миколайович ; НАН України, 
Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5496 А] УДК 621.921.311-492.2:536.421.5 

11319. Орищенко С. В. Обґрунтування параметрів віброрезонансного грохота 
для сортування заповнювачів бетонних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструк-
цій" / Орищенко Сергій Вікторович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградсь-
кого, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2011. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7654 А] УДК 621.928.23 

11320. Паньків К. М. Система автоматизованого програмування шліфування 
калібрів станів холодної прокатки труб на верстатах з ЧПК : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Паньків 
Костянтин Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7041 А] 

 УДК 621.923.1.01 
11321. Поєзд С. А. Підвищення ефективності технологічних процесів алмазного 

шліфування виробів із ситалу за рахунок їх багатопараметричної оптимізації : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Поєзд Світлана Андріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3930 А]
 УДК 621.923 

11322. Придальний Б. І. Створення приводів затиску для швидкохідних токар-
них автоматів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 
"Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Придальний Борис Іванович ; Тернопіл. 
нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т, НТУУ "КПІ"]. — Тернопіль, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3959 А]
 УДК 621.941.025 

11323. Проскуріна І. В. Зниження техногенного навантаження на навколишнє 
середовище від пилових викидів металургійної промисловості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Проскуріна 
Ірина Валеріївна ; Сум. держ. ун-т, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Суми, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17— 18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7849 А] УДК 621.928.9 

11324. Пташенчук В. В. Підвищення продуктивності та якості оброблення тор-
ців кілець роликопідшипників методом переривчастого шліфування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 
Пташенчук Віталій Віталійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луц. 
нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-7390 А] УДК 621.923 

11325. Романченко О. В. Розширення технологічних можливостей вібраційного 
устаткування за рахунок створення умов обробки довгомірних деталей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.05.03.01 "Процеси мех. оброб., 
верстати та інструменти" / Романченко Олексій Володимирович ; Чернігів. держ. 
технол. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Чернігів, 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. — [2011-4019 А]
 УДК 621.9.048 

11326. Рощупкін С. І. Підвищення ефективності процесу алмазного свердління 
крихких неметалічних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Ро-
щупкін Станіслав Іванович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5051 А] 

 УДК 621.95:621.921.34 
11327. Сазонов С. Є. Підвищення ефективності процесу доводки прецизійних 

поверхонь маятників акселерометрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Сазонов 
Сергій Євгенович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4046 А] УДК 621.923.047 

11328. Стрельчук Р. М. Визначення особливостей та раціональних умов алмазно-
іскрового шліфування твердих сплавів з нанорозмірних зерен монокарбиду вольфраму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Стрельчук Роман Михайлович ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-6389 А] УДК 621.923.025.7 

11329. Тітов А. В. Формування поверхневого шару деталей вигладжуванням 
для підвищення їх ресурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Тітов Андрій Вячеславович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 20—22 (16 назв). — 110 пр. — [2011-4200 А] УДК 621.923 

11330. Федотьєва Л. П. Підвищення ефективності ротаційного точіння марган-
цевих сталей шляхом зменшення енергосилових показників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 
інструменти" / Федотьєва Лариса Петрівна ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Кіровоград. нац. 
техн. ун-т]. — Севастополь, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-5068 А] УДК 621.941-13 

11331. Фіранський В. Б. Створення робочих органів з рухомою платформою 
для верстатів з механізмами паралельної структури : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструмен-
ти" / Фіранський Володимир Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 
— К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-6832 А] УДК 621.941 

11332. Черкун В. В. Підвищення зносостійкості цапф шестерень гідронасосів 
фінішною антифрикційною безабразивною вібраційною обробкою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в маши-
нах" / Черкун Віталій Володимирович ; Нац. транспорт. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. 
ун-т]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5909 А]
 УДК 621.9.04 

11333. Шевчук О. С. Підвищення ефективності виготовлення внутрішніх гвин-
тових шліцьових канавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Шевчук Оксана Степанівна ; Тернопіл. 
нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-7496 А] УДК 621.968 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  
Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

11334. Курінний В. П. Наукові основи руйнування гірських порід вибухом з 
урахуванням фізичних процесів в порожнині вибуху і масиві : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Курінний 
Володимир Павлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (37 назв). — 100 пр. — [2011-3575 А]
 УДК 622.236.4 

11335. Новіков О. О. Розвиток наукових основ управління стійкістю виробок з 
використанням анкерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Новіков Олександр 
Олегович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (54 назви). — 75 пр. — [2011-3836 А] 

 УДК 622.28.044 
11336. Чудик І. І. Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин з 

мінімальними витратами енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
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наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. та газ. родовищ" / Чудик Ігор Іванович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 28 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 22—25 (36 назв). — 100 пр. — [2011-7108 А] УДК 622.24 

11337. Шабаєв О. Є. Наукові основи аналізу і синтезу гірничих машин як ме-
хатронних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Шабаєв Олег Євгенович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(31 назва). — 100 пр. — [2011-5098 А] УДК 622.233.7 

На ступінь кандидата 
11338. Бейзик О. С. Підвищення якості розкриття продуктивних горизонтів на 

родовищах Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. та газ. родовищ" / Бейзик Ольга Семенівна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6895 А] 

 УДК 622.244.4+622.245.3](477.83) 
11339. Золотін В. Г. Обґрунтування параметрів гідродинамічного способу 

запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним 
вибоєм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 
"Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Золотін Віталій Григорович ; НАН 
України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4491 А] УДК 622.27 

11340. Ковров О. С. Геомеханічне обґрунтування параметрів стійких укосів 
кар'єрів в складноструктурному масиві м'яких порід : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Ковров Олександр 
Станіславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. 
— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6980 А] 

 УДК 622.271.33:624.121 
11341. Козяр В. О. Обґрунтування параметрів процесу підземного вилуговування 

сульфідної міді методом свердловинного гідровидобутку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Козяр 
Віктор Олександрович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 120 пр. — [2011-7258 А] 

 УДК 622.277:622.234.42 
11342. Король В. І. Удосконалення акустичного способу прогнозу газодинаміч-

них явищ у вугільних шахтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Король Вячеслав Іванович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 120 пр. — [2011-3501 А] УДК 622.234 

11343. Кунцяк Р. Я. Удосконалення технології буріння похило-скерованих та 
горизонтальних свердловин в нестійких породах : (на прикл. родовищ Дніпрово-Донец. 
западини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.06 
"Розробка нафт. та газ. родовищ" / Кунцяк Роман Ярославович ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6996 А] УДК 622.24 

11344. Лістовщик Л. К. Обґрунтування параметрів двобойкового відбійного 
гідромолотка для руйнування гірських порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Лістовщик Леонід Костянтинович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-7774 А] УДК 622.232.3 

11345. Рачковський В. П. Обґрунтування геотехнологічних параметрів розроб-
ки алмазоносних родовищ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Рачковський 
Віталій Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. 
"Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2011-3993 А] 

 УДК 622.063.4:553.81(477) 
11346. Старотіторов І. Ю. Обґрунтування параметрів кріплення підготовчих 

виробок залізорудних шахт Кривбасу, що пройдені в неоднорідному породному масиві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і 
гірн. механіка" / Старотіторов Ігор Юрійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро-
петровськ, 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 120 пр. — 
[2011-4592 А] УДК 622.261.2 

11347. Титаренко О. В. Методика картування покладів вуглеводнів із застосуван-
ням дистанційних даних та наземного спектрометрування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Ти-
таренко Ольга Вікторівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. 
дослідж. Землі Ін-ту геол. наук Нац. акад. наук України". — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2011-4191 А] УДК 622.1:528.718 

11348. Чала О. М. Оцінка і прогнозування сейсмостійкості бортів кар'єру в 
умовах багатоблокових масових вибухів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Чала Ольга Миколаївна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т гідромеханіки НАН України]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6836 А]
 УДК 622.235.5 

11349. Юрич А. Р. Удосконалення методів проектування та технології викорис-
тання неорієнтованих компоновок низу бурильної колони : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. та газ. родовищ" / 
Юрич Андрій Романович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-5948 А] УДК 622.243 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення та  
освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив). Осушування.  

Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь доктора 

11350. Банахевич Ю. В. Прогнозування залишкової міцності та довговічності 
ділянок нафтогазопроводів з дефектами за експлуатаційних умов : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., наф-
тогазосховища" / Банахевич Юрій Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2011. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (53 назви). — 100 пр. — [2011-4426 А] УДК 622.692.4 



   

 
412

11351. Круть О. А. Розвиток фізико-технічних основ технологій виготовлення 
та гідротранспортування водовугільних суспензій високої концентрації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 
Круть Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Поля-
кова. — Дніпропетровськ, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (30 назв). 
— 100 пр. — [2011-6669 А] УДК 622.648.2:622.33 

11352. Петрина Д. Ю. Вплив експлуатаційної деградації матеріалів і зварних 
з'єднань магістральних нафтогазопроводів на їх працездатність : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафто-
газосховища" / Петрина Дмитро Юрійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (48 назв). 
— 100 пр. — [2011-7371 А] УДК 622.692.4 

11353. Проців В. В. Наукове обґрунтування нових технічних рішень з удоскона-
лення гальмівної системи шахтного шарнірно-зчленованого локомотива : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Проців 
Володимир Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — 100 пр. — [2011-5092 А] 

 УДК 622.625.28 

На ступінь кандидата 

11354. Ільїна С. С. Розробка та обґрунтування методів і засобів зниження 
динамічних навантажень в системах "посудина—армування" вертикальних стовбурів 
з порушеною геометрією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Ільїна Світлана Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(13 назв). — 120 пр. — [2011-7751 А] УДК 622.673.1 

622.7 Обробка, збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

11355. Грачов О. В. Автоматизована система управління процесом підготовки 
вугільної шихти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизація процесів керування" / Грачов Олег Володимирович ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-6936 А] УДК 622.7-52:622.33 

11356. Письменський О. В. Автоматизована система керування процесами 
згущення шламових вод і освітлення відходів флотації в радіальному згущувачі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Письменський Олексій В'ячеславович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-7049 А] УДК 622.79-52 

11357. Подгородецький М. С. Енергоефективне адаптивне керування замкнутим 
циклом подрібнення руди на базі гібридної нечіткої моделі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керуван-
ня" / Подгородецький Микола Сергійович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпро-
петров. обл.), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-3927 А] УДК 622.73-52 
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11358. Полулях О. В. Обґрунтування діапазонів крупності машинних класів 
при збагаченні вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Полулях Ольга Володимирівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 120 пр. — [2011-6317 А] УДК 622.74 

11359. Серафімова Л. І. Обґрунтування параметрів, які визначають утворення 
флотаційного комплексу при флотації вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Серафімова Людмила 
Іванівна ; Криворіз. техн. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпро-
петров. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-4076 А] УДК 622.765 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  
Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 
11360. Мамаєв В. В. Розвиток наукових основ оцінки пожежної небезпеки вугіль-

них шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.02 
"Пожеж. безпека" / Мамаєв Валерій Володимирович ; М-во енергетики та вугіл. 
пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [НДІ гірничорятув. 
справи та пожеж. безпеки "Респіратор" М-ва енергетики та вугіл. пром-сті України]. 
— Макіївка (Донец. обл.), 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). 
— 100 пр. — [2011-6702 А] УДК 622.82 

На ступінь кандидата 
11361. Григор'єв О. Є. Обґрунтування параметрів запобіжних ціликів капіталь-

них гірничих виробок в умовах вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Григор'єв Олек-
сій Євгенович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 120 пр. — [2011-6067 А] 

 УДК 622.831.3 
11362. Іванов О. С. Закономірності зміни стійкості підготовчих виробок вугіль-

них шахт з урахуванням швидкості посування вибою лави : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Іванов 
Олексій Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 120 пр. — [2011-6120 А] 

 УДК 622.831.3 
11363. Костенко Т. В. Оцінка ризиків і підвищення безпеки гірничорятувальних 

робіт у шахтах, небезпечних за газом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Костенко Тетяна Вікторівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 70 пр. — [2011-3510 А] УДК 622.81 

11364. Кошель В. І. Стійкість горизонтальних гірничих виробок при гравітаційних 
і динамічних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Кошель Володимир Іванович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка НАН 
України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-3527 А] УДК 622.83:622.2 
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11365. Мухін П. Є. Розробка методу підвищення готовності керівників дільниць 
вугільної шахти до безаварійної роботи за кількісними оцінками їх особистісних 
характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 
"Охорона праці" / Мухін Петро Євгенович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 
ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-7336 А] УДК 622.864 

11366. Олексюк А. Б. Геомеханічне обґрунтування просторового розміщення 
похилих виробок при відробці вугільних пластів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Олексюк Андрій 
Борисович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 
17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 120 пр. — [2011-3808 А] УДК 622.831 

11367. Рожко М. Д. Прогноз вертикальних зрушень земної поверхні при збіль-
шенні глибини розробки вугільних пластів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.01 "Маркшейдерія" / Рожко Марина Дмитрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Укр. держ. н.-д. і проект-конструктор. ін-т 
гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. справи НАН України]. — Донецьк, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5223 А] 

 УДК 622.834 

624 Будівництво інженерних споруд і будівельні конструкції загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

11368. Алексієвець В. І. Робота та розрахунок сталевих нагельних з'єднань 
дерев'яних конструкцій за повторних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Алексієвець Валентин Іванович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Полтава, 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6488 А] 

 УДК 624.011.1.046 
11369. Артьомов В. Є. Удосконалення розрахунку напружено-деформованого 

стану мостових конструкцій з урахуванням динамічного впливу вантажних поїздів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конс-
трукції, будівлі та споруди" / Артьомов Віталій Євгенійович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-4415 А] УДК 624.2/.8.01.07 

11370. Банах А. В. Вплив динамічних дій на міцність і комфортність будівель, 
що експлуатують у складних інженерно-геологічних умовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Банах Андрій Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архіт.", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5989 А] УДК 624.042.8.046:624.13 

11371. Бібік Д. В. Напружено-деформований стан збірно-монолітніх сталезалі-
зобетонних балок з урахуванням фізичної нелінійності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
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Бібік Дмитро Володимирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 
Полтава, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
150 пр. — [2011-7144 А] УДК 624.014.2.078.4 

11372. Валовой М. О. Міцність, тріщиностійкість та деформативність підсилених 
згинальних елементів при повторних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття на-
ук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Валовой Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5342 А] 

 УДК 624.012:69.059 
11373. Герб П. І. Робота підсилених балок на відходах гірничо-збагачувальних 

комбінатів при малоциклових навантаженнях високих рівнів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Герб Павло Іванович ; ДП "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Криворіз. техн. ун-т]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5624 А]
 УДК 624.012.3 

11374. Іванюк А. М. Несуча здатність дерев'яних балок з пошкодженнями у 
вигляді наскрізних тріщин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Іванюк Андрій Миколайович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-
ристування]. — Полтава, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-5684 А] УДК 624.046.2.011.1 

11375. Карюк А. М. Температурні впливи на огороджувальні конструкції буді-
вель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Карюк Алла Миколаївна ; Одес. держ. акад. буд-ва 
та архіт. — Одеса, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-7897 А] УДК 624.042.5 

11376. Кравченко С. А. Несуча здатність та деформативність керамзитобетонних 
огороджуючих конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кравченко Сергій 
Анатолійович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4938 А] УДК 624.012.3 

11377. Мудрий І. Б. Технології спорудження фундаментів з урахуванням функціо-
нального простору стрілових кранів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Мудрий Ігор 
Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5491 А] 

 УДК 624.05:692.1 
11378. Мурин А. Я. Міцність, жорсткість і тріщиностійкість залізобетонних 

балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Мурин Андрій Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3758 А] УДК 624.012 

11379. Нестеренко Т. М. Надійність та напружено-деформований стан болтових 
вузлів сталевих рам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Нестеренко Тетяна Миколаївна ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2011-6722 А] УДК 624.014.2.078.4 
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11380. Петров М. М. Міцність, деформативність та тріщиностійкість приопорних 
ділянок позацентрово розтягнутих і стиснутих залізобетонних балок : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будів-
лі та споруди" / Петров Микола Миколайович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — 
Одеса, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5511 А]
 УДК 624.072.2.012.3 

11381. Сінельник О. П. Робота та розрахунок на міцність стиснутих трубобе-
тонних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Сінельник Олександр Петрович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5537 А] 

 УДК 624.012.45.071.34 
11382. Стадник В. І. Жорсткість і міцність при крученні залізобетонних таврових 

елементів з нормальними тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Стадник Валентин 
Ігорович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4135 А] УДК 624.012.45 

11383. Чичуліна К. В. Надійність вузлів сталевих балок з профільованою стінкою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструк-
ції, будівлі та споруди" / Чичуліна Ксенія Вікторівна ; Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 22—23 (15 назв). — 120 пр. — [2011-5917 А] УДК 624.014.2 

11384. Чучмай С. М. Міцність та деформативність вузлових з'єднань збірних 
великопрольотних дерев'яних покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Чучмай 
Сергій Михайлович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (5 назв). — 80 пр. — [2011-7871 А] УДК 624.078.011.1 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

11385. Головко С. І. Теоретичні засади закріплення основ будівель та споруд 
ін'єкцією розчинів під високим тиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Головко Сергій Іванович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 
2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (43 назви). — 150 пр. — [2011-6542 А]
 УДК 624.131.5:624.15 

11386. Зуєвська Н. В. Наукові основи формування геотехнічних властивостей 
просідних масивів з урахуванням гідротермального фактору : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Зуєвська 
Наталя Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (31 назва). — 100 пр. — [2011-7821 А] 

 УДК 624.1+622.235 

На ступінь кандидата 

11387. Войтенко І. В. Бічний тиск анізотропного ґрунту на розпорні споруди в 
складних геотехнічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Войтенко Інга Володимирівна ; Одес. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-7168 А] УДК 624.131.53 

11388. Калюх Т. Ю. Оцінка напруженого стану зсувонебезпечних укосів в 
умовах сейсмічних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Калюх Тарас Юрійович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т гідромеханіки НАН України]. — К., 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6620 А] 

 УДК 624.137.2 
11389. Левченко В. П. Напружено-деформований стан системи "буроін'єкційна 

паля — основа" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Левченко Вікторія Петрівна ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 120 пр. — [2011-6683 А] УДК 624.154.64 

11390. Пермінова О. Г. Напружено-деформований стан конструкцій двошарових 
окремо розташованих фундаментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пермінова Олена 
Геннадіївна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2011. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7045 А] 

 УДК 624.151.5 
11391. Петруняк М. В. Буронабивна паля у оболонці з ґрунтоцементу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.02 "Основи і фундаменти" / 
Петруняк Марина Валентинівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 
Полтава, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — 120 пр. 
— [2011-6742 А] УДК 624.154.54:624.138.23 

627 Природні водні шляхи, порти, гавані та  
берегові гідротехнічні споруди 

На ступінь кандидата 
11392. Корнієць Т. Є. Система управління надійністю парка портового пере-

вантажувального обладнання при перемінних експлуатаційних режимах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Корнієць Тетяна Євгенівна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6984 А] УДК 627.352 

11393. Семенов П. О. Методика діагностування і прогнозування залишкового 
ресурсу механізмів портових кранів за параметрами вібрації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Семенов Павло Олександрович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2011. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 120 пр. — [2011-6784 А] 

 УДК 627.352:621.873 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід і каналізація.  
Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 
11394. Радовенчик В. М. Комплексні маловідходні технології захисту гідросфери 

від забруднення промисловими скидами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Радовенчик Вячеслав Михайлович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—36 (66 назв). — 110 пр. — [2011-6329 А] УДК 628.3 

11395. Саблій Л. А. Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрова-
них стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.21 
"Технологія водоочищення" / Саблій Лариса Андріївна ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2011. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (60 назв). — 100 пр. — [2011-7854 А] 

 УДК 628.353 

На ступінь кандидата 
11396. Гаєвський В. Р. Підвищення ефективності роботи охолоджувальних 

систем оборотного водопостачання теплоелектростанцій шляхом зменшення кальцій-
карбонатних відкладень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Гаєвський Валерій Ростиславович ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6048 А] УДК 628.147 

11397. Концевой С. А. Теоретичні та практичні основи попередження карбо-
натного накипоутворення у водних теплообмінних системах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Конце-
вой Сергій Андрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4639 А] 

 УДК 628.164 
11398. Крамаренко Р. М. Полідіменсіональні підходи по формуванню інновацій-

ного економічного механізму інтегрованого управління та 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" / Крамарен-
ко Руслан Михайлович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5729 А]
 УДК 628.4.02 

11399. Орлова О. М. Удосконалення зневоднення осадів міських стічних вод на 
мулових майданчиках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Орлова Олена Миколаївна ; Харків. 
держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3841 А] УДК 628.33 

11400. Петренко А. О. Забезпечення оптимальних умов мікроклімату з урахуванням 
моделювання теплового режиму приміщення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Петренко Анатолій Олегович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5782 А]
 УДК 628.87/.88 

11401. Помазков М. В. Забезпечення ресурсозбереження самоскидів в маршрутах 
утилізації металургійних шлаків і шламів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Помазков Михайло Валерійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6318 А] 

 УДК 628.477.7:669.181.28 
11402. Сіробаба О. О. Фотометричні характеристики джерел світла при денному 

та присмерковому освітленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Сіробаба Олексій Олександро-
вич ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6369 А] УДК 628.98:621.32 

11403. Скільська М. Д. Удосконалення ультрафільтрації підземних вод для 
підвищення екологічної безпеки споживання питної води : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Скільська Марта 
Дмитрівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5854 А]
 УДК 628.112:544.725.7 

11404. Шевченко Т. О. Використання активованих розчинів реагентів для інтен-
сифікації роботи контактних прояснювачів при доочистці стічних вод від біогенних 
елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 
"Водопостачання, каналізація" / Шевченко Тамара Олександрівна ; Нац. ун-т вод. 
госп-ва та природокористування, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Рівне, 2011. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2011-4375 А]
 УДК 628.34 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 
11405. Бажинов А. В. Удосконалення методів прогнозування потреби в запасних 

частинах до силових агрегатів вантажних автомобілів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Бажинов Анатолій Васильович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5985 А] 

 УДК 629.35.083 
11406. Банніков В. О. Покращення показників маневренності та стійкості руху 

мікроавтомобіля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 
"Автомобілі та трактори" / Банніков Валерій Олександрович ; Нац. транспорт. ун-т. 
— К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2011-5990 А] 

 УДК 629.331.072.4 
11407. Білогуров Є. О. Динамічні методи діагностування автомобіля в дорожніх 

умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 
"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Білогуров Євген Олександрович ; Харків. 
нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-6003 А] УДК 629.33.0 

11408. Болдовський В. М. Оцінка впливу рушіїв колісних тяглово-транспортних 
засобів на ґрунт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 
"Автомобілі та трактори" / Болдовський Володимир Миколайович ; Харків. нац. 
автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-5587 А] УДК 629.366.015 

11409. Голенко К. Е. Оптимізація структури і міцності автобусного кузова типу 
Low-entry : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.02 
"Автомобілі та трактори" / Голенко Костянтин Едуардович ; Нац. ун-т "Львів. політехні-
ка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7183 А]
 УДК 629.341.021.21 
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11410. Клипко О. Р. Системологічна оцінка температурних режимів вентильова-
них дискових гальм автобусів на випробуваннях ІІ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Клипко Олег 
Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7247 А] УДК 629.341-59 

11411. Красюк О. М. Вдосконалення електронно-пневматичної гальмівної сис-
теми автотранспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Красюк Олександр Миколайович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-5730 А] УДК 629.33-592.3/.5 

11412. Леонтьєв Д. М. Системний підхід до створення автоматизованого гальмів-
ного керування транспортних засобів категорій М3 та N3 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Леонтьєв 
Дмитро Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5751 А] 

 УДК 629.3.017.5+681.523.5 
11413. Мохнатко І. М. Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів 

роботи протипотокового пиловіддільника повітря в кабінах тракторів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / 
Мохнатко Ірина Миколаївна ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. 
ун-т, М-во аграр. політики України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-3752 А] УДК 629.014.2-784.4 

11414. Чебан А. А. Підвищення ефективності антиблокувальної системи для 
транспортних засобів категорій М3 та N3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Чебан Андрій Анатолійович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-4307 А] УДК 629.33.062 

11415. Черевко Ю. М. Зниження динамічних навантажень в основних елементах 
колісних транспортних машин і вантажах шляхом їх пружного зчленування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка і міцність 
машин" / Черевко Юрій Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5907 А]
 УДК 629.3.032.01 

11416. Шавурський Ю. О. Високоточний термоанемометричний витратомір 
біологічного палива з цифровою обробкою вимірювальної інформації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи 
вимірювання мех. величин" / Шавурський Юрій Олександрович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4347 А]
 УДК 629.33.054.28 

11417. Шаптала М. В. Розробка енергозберігаючих режимів нагріву виробів з 
композитних матеріалів складної конфігурації з урахуванням об'ємно розподілених 
джерел енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 
"Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Шаптала Максим Валентинович ; Нац. 
металург. акад. України, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 
М-во інфраструктури України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5925 А] УДК 629.3.027.5:621.1.016.4 
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11418. Ярошенко П. М. Підвищення стійкості руху комбінованих посівних 
агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 
"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ярошенко Павло Миколайович ; Харків. 
нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5959 А] УДК 629.3.017:631.33 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 
11419. Жалкін Д. С. Розвиток наукових основ підготовки енергетичних установок 

тепловозів до сезонної експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Жалкін Денис 
Сергійович ; М-во інфраструктури України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (56 назв). — 100 пр. — [2011-7570 А]
 УДК 629.424.3 

11420. Куліченко А. Я. Науково-технологічні основи ремонтного виробництва 
вантажних засобів залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Куліченко 
Анатолій Якович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2011-6237 А]
 УДК 629.46.083 

11421. Муха А. М. Розвиток наукових основ створення тягових електропередач 
багатосистемних електровозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Муха Андрій Миколайович ; М-во 
інфраструктури України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (34 назви). — 
100 пр. — [2011-5211 А] УДК 629.423.1:621.314 

11422. Остапчук В. М. Розвиток наукових основ підвищення зносостійкості 
деталей та вузлів засобів транспорту під час ремонту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Остапчук Віктор Миколайович ; М-во інфраструктури України, Укр. держ. 
акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 
100 пр. — [2011-7655 А] УДК 629.4.083 

11423. Устенко О. В. Основи формування віртуальної системи управління техніч-
ною експлуатацією локомотивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Устенко Олександр 
Вікторович ; М-во інфраструктури України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 
2011. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (48 назв). — 100 пр. — [2011-7865 А] 

 УДК 629.4.014 

На ступінь кандидата 
11424. Бондар О. А. Удосконалення технології реостатних випробувань тепловозів 

для зниження концентрації шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів" / Бондар Олена Анатоліївна ; М-во інфраструктури Украї-
ни, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-7882 А] УДК 629.424.1.018 

11425. Дьомін Р. Ю. Удосконалення технології подовження терміну служби 
екіпажних частин електровозів типу ЧС2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Дьомін 
Ростислав Юрійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Держ. п-во "Держ. н.-д. центр 
залізн. трансп. України" М-ва інфраструктури України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5661 А] УДК 629.4.083 

11426. Завгородній О. В. Підвищення функціональної безпеки рейкових кіл 
шляхом забезпечення їх електромагнітної сумісності з тяговою мережею : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та 
ремонт засобів трансп." / Завгородній Олександр Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2011-6599 А] УДК 629.424.2.083 

11427. Кулагін Д. О. Підвищення ефективності роботи тягової електропередачі 
дизель-поїздів ДЕЛ-02 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Кулагін Дмитро Олександро-
вич ; М-во інфраструктури України, Держ. п-во "Держ. н.-д. центр залізн. трансп. 
України", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5455 А] УДК 629.423.2 

11428. Маренич О. О. Підвищення надійності індивідуальних контакторів рухо-
мого складу магістральних залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Маренич 
Олександра Олександрівна ; М-во інфраструктури України, Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6152 А] УДК 629.423.02-192 

11429. Матвієнко О. О. Вдосконалення технології ремонту різьбового кріплення 
підшипників букс вантажних вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Матвієнко 
Олександр Олександрович ; Держ. п-во "Держ. н.-д. центр залізн. трансп. України". 
— К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6158 А]
 УДК 629.423.027-11 

11430. Мельничук В. О. Підвищення безпечної швидкості вантажних вагонів 
шляхом оснащення пристроями стабілізації руху : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 
Мельничук Василь Олексійович ; М-во інфраструктури України, Дніпропетров. нац. 
ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6710 А] УДК 629.46.027 

11431. Уманець М. Г. Удосконалення методів оцінки ефективності експлуатацій-
них випробувань тепловозів в умовах локомотивних депо : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга 
поїздів" / Уманець Микола Григорович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2011-5884 А] УДК 629.424.3 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  
Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

11432. Бичков І. В. Основи технологічної підготовки авіаційного виробництва 
складнопрофільних виробів на базі аналітичних моделей процесу формоутворення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., 
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вир-во та випробування літал. апаратів" / Бичков Ігор Валерійович ; Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгор-
ного НАН України]. — Х., 2011. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—26 (43 назви). — 
100 пр. — [2011-5583 А] УДК 629.73.01/.02 

11433. Неділько С. М. Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості 
автоматизованої системи управління повітряним рухом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. освіти : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Неділько Сергій 
Миколайович ; ДП "Центр. НДІ навігації і упр.", [Держ. льотна акад. України]. — К., 
2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв). — 120 пр. — [2011-6274 А]
 УДК 629.7.072-52 

На ступінь кандидата 

11434. Антоненко Н. С. Метод захисту приймальних трактів бортових радіотехніч-
них систем від впливу потужних електромагнітних випромінювань та практичні 
пристрої його реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Антоненко Наталія 
Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-7124 А] УДК 629.7.069:621.37 

11435. Басанець О. П. Синтез робастних систем управління процесом наве-
дення обертового безпілотного літального апарату по лазерному променю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси 
керування" / Басанець Ольга Павлівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7526 А] УДК 629.735.044-59 

11436. Горбатюк О. Д. Синтез систем забезпечення стійкості та керованості пі-
лотованих і безпілотних вертольотів в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / 
Горбатюк Ольга Дем'янівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6546 А] 

 УДК 629.735.45.051.058 
11437. Ільєнко С. С. Підвищення ефективності електротехнічних систем авіоніки 

на стадіях випереджувальних експлуатаційних стендових та довідних випробувань : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація 
та ремонт засобів трансп." / Ільєнко Сергій Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6166 А] 

 УДК 629.735.083.06 
11438. Кім О. О. Методика оцінки впливу динамічних характеристик легких 

літаків на сприйняття людиною атмосферних збурень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. 
апаратів" / Кім Олександр Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6186 А] УДК 629.735.015 

11439. Комнацька М. М. Структурно-параметричний синтез систем управління 
польотом з елементами нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Комнацька Марта 
Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6647 А] УДК 629.735.051-052 

11440. Костенко О. І. Технологія лазерного розкрою обшивок панелей планера 
літака з алюмінієвих сплавів у серійному виробництві : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування 
літал. апаратів" / Костенко Олександр Іванович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-7608 А] УДК 629.735.01/.02 

11441. Махонін Є. І. Методика підвищення якості процесу ідентифікації косміч-
них об'єктів для балістико-навігаційного забезпечення управління космічними апара-
тами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "На-
вігація та упр. рухом" / Махонін Євген Іванович ; ДП "Центр. НДІ навігації і упр.". 
— К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3702 А]
 УДК 629.788.072 

11442. Мозговий С. В. Технологічне забезпечення якості несучих поверхонь 
моноколіс компресорів ГТД із титанових сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. 
апаратів" / Мозговий Сергій Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого "Харків. авіац. ін-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3734 А] УДК 629.7.036.3-253.5 

11443. Нікітіна Т. А. Механізм консолідації капіталу авіабудівельних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Нікітіна Тетяна Андріївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7343 А] 

 УДК 629.73:658.168.5 
11444. Сілевич В. Ю. Метод проектування пульсуючого повітряно-реактивного 

двигуна з підвищеним ресурсом механічного клапана : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Сілевич 
Володимир Юрійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6368 А]
 УДК 629.7.036.24 

11445. Чайка Д. В. Стаціонарна повітряна система термостатування космічного 
ракетного комплексу для роботи в умовах тропічного клімату : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.06 "Назем. комплекси, старт. обладн." / 
Чайка Дмитро Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(4 назви). — 100 пр. — [2011-7869 А] УДК 629.7.08 

11446. Черних О. О. Вплив попереднього перевантаження на довговічність 
конструкцій при програмному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / 
Черних Олексій Олексійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7711 А]
 УДК 629.735.33.03 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 
11447. Назаренко Н. М. Структурно-типологічні основи організації екосистем 

листяних лісів північно-степового Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Назаренко Назар Миколайович ; 
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Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2011. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв). — 150 пр. — [2011-7337 А] 

 УДК 630*18(477.63) 
11448. Яворовський П. П. Наукові основи регуляції стійкості рослин до урбогенних 

стресових чинників : (на прикл. м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Яворовський 
Петро Петрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН 
України]. — К., 2011. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (49 назв). — 100 пр. 
— [2011-7120 А] УДК 630*24(477-25) 

На ступінь кандидата 
11449. Іваницький Р. С. Відтворення і формування лісостанів за участю сосни 

звичайної в умовах Північно-західного Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Іваницький Роман 
Степанович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. — 
20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2011-6612 А] 

 УДК 630*23:582.475](477.84) 
11450. Літвін В. М. Біологічні, екологічні та технологічні аспекти плантаційного 

вирощування тополі в умовах Київського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Літвін 
Володимир Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3637 А]
 УДК 630*232:582.623 

11451. Ліщина В. О. Математичне моделювання процесів виникнення і роз-
повсюдження лісових пожеж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Ліщина 
Валерій Олександрович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7009 А] 

 УДК 630*432 
11452. Мандзюк В. Б. Ліси екомережі Гологоро-Кременецького кряжу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і 
лісівництво" / Мандзюк Василь Борисович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2011. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-5812 А]
 УДК 630*2 

11453. Попович В. В. Фітомеліорація затухаючих териконів Львівсько-Волинського 
вугільного басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Попович Василь Васильович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України", [Львів. держ. ун-т безпеки 
життєдіяльн.]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2011-6757 А] УДК 630*27(477) 

11454. Сакаль О. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефектив-
ного використання лісових земель : (на прикл. Карпат. регіону України) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природо-
користування і охорони навколиш. середовища" / Сакаль Оксана Володимирівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5093 А] УДК 630*67(477.8) 

11455. Сахарук Г. А. Біопродуктивність лісів Шацького національного природ-
ного парку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 
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"Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Сахарук Галина Антонівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-5317 А] УДК 630*5:712.23(477.82) 

11456. Толчанова З. О. Організаційно-економічні засади раціонального вико-
ристання лісових ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Толчанова Зоя Олексіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4522 А]
 УДК 630*6 

11457. Хрик В. М. Протиерозійні властивості соснових насаджень на яружно-
балкових системах центральної частини Придніпровського Правобережного Лісостепу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури 
та фітомеліорація" / Хрик Василь Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-5899 А] УДК 630*23:582.475](477.41) 

11458. Ярова І. Є. Організаційно-економічні засади екологічно орієнтованого 
управління лісогосподарюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Ярова Інесса Євгенівна ; Сум. держ. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
та продовольства України]. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-4549 А] УДК 630*6(477) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 
11459. Бойко Л. М. Організаційно-економічне регулювання земельних відносин 

у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бойко Лариса Миколаївна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 
33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—30 (35 назв). — 100 пр. — [2011-6905 А] 

 УДК 631.155:332.2.021 
11460. Гуцаленко Л. В. Формування адаптивної системи обліку і контролю 

прибутків сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Гуцаленко Любов Василівна ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (54 назви). — 100 пр. — [2011-4479 А] УДК 631.162:657.6 

На ступінь кандидата 
11461. Алєксєєнко І. М. Стабілізація зернового господарства України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Алєксєєнко Інесса Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук 
України]. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-6487 А] УДК 631.14:633.1](477) 

11462. Аль-Тфіхат Алі Ата Салман. Формування організаційно-економічного 
механізму управління агропромисловими підприємствами : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аль-Тфіхат 
Алі Ата Салман ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4407 А] УДК 631.11 

11463. Бойко Є. О. Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в 
контексті викликів глобалізації та євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бойко Євгенія 
Олександрівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Європ. ун-т]. — Херсон, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-4439 А] 

 УДК 631.11:339.922 
11464. Бредун Н. В. Стратегічне планування інноваційного розвитку сільськогос-

подарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бредун Наталія Василівна ; Полтав. 
держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-4446 А] УДК 631.153:631.11 

11465. Гнидюк І. В. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогос-
подарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гнидюк Інна Вікторівна ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-6057 А] 

 УДК 631.15:332.33 
11466. Гурська І. С. Організаційно-економічні засади виробництва та реалізації 

молока сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гурська Ірина 
Степанівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4478 А] 

 УДК 631.15:637.12 
11467. Гуторов А. О. Формування раціональних розмірів сільськогосподарських 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Гуторов Андрій Олександрович ; Харків. нац. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 
— 100 пр. — [2011-6557 А] УДК 631.1.017(477) 

11468. Дмитренко О. М. Стратегія диверсифікації сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Дмитренко Ольга Миколаївна ; М-во аграр. політики та 
продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4711 А] 

 УДК 631.15:338.33 
11469. Добіжа Н. В. Формування і розвиток технічної бази сільськогосподарсь-

ких підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Добіжа Наталія Володимирівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5379 А] УДК 631.173 

11470. Дудич Г. М. Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності 
функціонування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дудич Галина 
Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. 
— Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — 
[2011-7564 А] УДК 631.11 
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11471. Дьолог Т. І. Управління економічною ефективністю сільськогосподарсь-
кого виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дьолог Тетяна Іванівна ; ПВНЗ "Європ. 
ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 120 пр. — [2011-7565 А]
 УДК 631.15 

11472. Євдокімова М. О. Напрями підвищення ефективності виробничо-
фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Євдокімова 
Марина Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4717 А] 

 УДК 631.162:657.15 
11473. Кириллова О. В. Формування та ефективність використання оборотних 

засобів у виноградарських господарствах Одеського регіону : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Кириллова Ольга Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки", [Одес. держ. аграр. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7586 А] УДК 631.15:634.8](477.74) 

11474. Коваль О. В. Облік біологічних активів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Коваль Олена 
Вікторівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6634 А] УДК 631.162:657.4 

11475. Костецька І. І. Розвиток форм і методів бізнес-планування в аграрних 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Костецька Ірина Іванівна ; М-во аграр. політики та продо-
вольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2011-7272 А] УДК 631.11 

11476. Кузьома В. В. Економічне зростання діяльності сільськогосподарських 
підприємств на основі інтенсифікації землекористування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кузьома 
Віталій Вікторович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3565 А] 

 УДК 631.11:332.34](477.73) 
11477. Маркович Н. В. Напрями розвитку аграрних формувань та шляхи пі-

двищення їх економічної ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Маркович Наталія 
Василівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4955 А] УДК 631.11 

11478. Мельник Р. В. Обґрунтування параметрів системи автоводіння широ-
козахватних сільськогосподарських агрегатів при вирощуванні польових культур : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Мельник Роман Васильович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха 
(Київ. обл.), 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-6246 А] УДК 631.171 

11479. Ментей О. С. Формування та використання трудових ресурсів сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ментей Олег Станіславович ; Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2011-5486 А] УДК 631.158:331.522 
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11480. Мідляр А. К. Управління консалтинговою діяльністю в сфері АПК : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Мідляр Алла Костянтинівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5307 А]
 УДК 631.15/.16 

11481. Прокопишин О. С. Технічна забезпеченість фермерських господарств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Прокопишин Оксана Степанівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3968 А]
 УДК 631.115.1(477.83) 

11482. Руліцька К. М. Розвиток сільськогосподарських підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Руліцька Кароліна Михайлівна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (18 назв). — 120 пр. — [2011-6773 А] УДК 631.11 

11483. Свириденко К. О. Економічна ефективність нутріївництва в сільськогос-
подарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Свириденко Катерина Олексіївна ; 
Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Ін-т тваринництва Нац. 
акад. аграр. наук України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-4987 А] УДК 631.16:636.932.3 

11484. Серських Н. С. Формування системи зернового маркетингу фермерських 
господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Серських Надія Сергіївна ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Таврійс. 
держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Луганськ, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4080 А] 

 УДК 631.14:633.1 
11485. Сікора О. А. Функціонування сільськогосподарських підприємств та 

формування людського потенціалу села : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сікора Олена Анатоліїв-
на ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-4989 А] УДК 631.11+331.101.262(477-22) 

11486. Солтис О. Г. Підприємництво в умовах інтегрованого розвитку сільського 
господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка і упр. п-вами" / Солтис Ольга Григорівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6382 А]
 УДК 631.11:005.591.452 

11487. Ставська Ю. В. Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств 
в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ставська Юлія Вацлавівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5860 А] УДК 631.15:636.5 

11488. Стендер С. В. Облік та контроль витрат рослинництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / 
Стендер Світлана Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Поділ. держ. 
аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2011-4148 А] 

 УДК 631.162:633 
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11489. Транченко О. М. Формування та розвиток стратегічного управління 
виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Транченко 
Олександр Михайлович ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4211 А] 

 УДК 631.15 
11490. Ульяненко О. В. Формування та ефективність використання персоналу 

сільськогосподарських підприємств в умовах розвитку ринку робочої сили : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Ульяненко Олена Вікторівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2011-4226 А]
 УДК 631.158 

11491. Цимбаліста Н. А. Інвестиційне забезпечення зернових обслуговуючих 
кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Цимбаліста Наталія Андріївна ; М-во аграр. політики та 
продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7708 А] УДК 631.164.23:633.1 

11492. Шевченко С. В. Цінова політика сільськогосподарських підприємств в 
умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Шевченко Світлана Володимирівна ; Полтав. держ. 
аграр. акад., [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-5100 А] УДК 631.11:338.534 

11493. Янковська О. І. Управління інноваційними процесами в приватних 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Янковська Ольга Іванівна ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 
Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-5954 А] УДК 631.115.1 

631.2 Сільськогосподарські будівлі, споруди 

На ступінь кандидата 
11494. Довбненко О. Ф. Обґрунтування режимів роботи теплоутилізаторів венти-

ляційних викидів тваринницьких приміщень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Довбнен-
ко Олег Федорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації 
та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2011. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6086 А] УДК 631.22 

11495. Чепурна Н. В. Системи децентралізованого забезпечення мікроклімату 
розсадних відділень теплиць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Чепурна 
Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5905 А] УДК 631.234 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 
11496. Герасимчук О. П. Системно-технологічне обґрунтування модернізації 

льонобралки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 



   

 
431

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Герасимчук Олександр Павлович ; Львів. 
нац. аграр. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6537 А] 

 УДК 631.35:633.521 
11497. Добрицький О. О. Підвищення ефективності технологічного процесу 

сушіння та розробка конструкції сушарки високовологого насіння баштанних куль-
тур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Ма-
шини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Добрицький Олександр Олександрович ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. 
— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 110 пр. — [2011-6572 А] 

 УДК 631.365:635.61 
11498. Кириченко Р. В. Обґрунтування параметрів процесу та розробка вібраційно-

дискового висівного апарата для однонасіннєвої сівби дрібного насіння : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Кириченко Роман Васильович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 
госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-6183 А] УДК 631.331 

11499. Кравченко В. В. Інтенсифікація процесу утилізації насаджень кущових 
ягідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 
"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Кравченко Василь Валерійович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5445 А] УДК 631.3:676.021.36:634.7 

11500. Куклін В. О. Обґрунтування параметрів розпушувача для поверхневого 
обробітку ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 
"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Куклін Володимир Олексійович ; Півд. 
філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т". 
— Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-6995 А] УДК 631.316 

11501. Ліннік А. Ю. Обґрунтування параметрів і режимів роботи доочищувача 
головок коренеплодів цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ліннік 
Андрій Юрійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-7007 А] УДК 631.356.2 

11502. Літовка С. В. Розробка методу прогнозування технічного стану об'ємних 
гідроприводів трансмісій сільськогосподарських машин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Літовка Сергій Володимирович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3638 А]
 УДК 631.35:621.225 

11503. Міненко С. В. Обґрунтування технологічних та конструктивних параметрів 
розрихлювача-вирівнювача вороху картоплезбиральної машини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Міненко Сергій Вікторович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Житомир. нац. 
агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Кіровоград, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3722 А] 

 УДК 631.356.4 
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11504. Нікітенко Ю. Д. Підвищення надійності ведучих мостів сільськогосподарсь-
ких агрегатів обґрунтуванням ресурсовизначальних технічних параметрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Нікітенко Юрій Дмитрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 
госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-6277 А] УДК 631.3 

11505. Онищенко Б. В. Обґрунтування розпилювального пристрою обприскувача 
з ступеневим регулюванням дисперсності розпилення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Онищенко Борис Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-6731 А] УДК 631.34:632.98 

11506. Петренко Д. І. Обґрунтування параметрів відцентрово-пневматичного 
сепаратора зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 
"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Петренко Дмитро Іванович ; Кіровоград. 
нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-3880 А] УДК 631.362.3 

11507. Погорілий С. П. Обґрунтування параметрів пристрою і начіпних техно-
логічних модулів для агрегатування з мобільним енергетичним засобом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Погорілий Сергій Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, 
Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 110 пр. — [2011-7844 А] 

 УДК 631.3.076 
11508. Присяжний В. Г. Обґрунтування параметрів ковша з рухомими граблинами 

для навантаження-очищення коренеплодів цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Присяжний Віктор Григорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 
центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2011. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 110 пр. — [2011-7846 А] 

 УДК 631.356 
11509. Разгонов С. А. Підвищення надійності роботи рейкових ланцюгів в 

умовах впливу перешкод тягового струму та нестабільності напруги в мережі живлення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація 
та ремонт засобів трансп." / Разгонов Сергій Адамович ; М-во інфраструктури України, 
Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6331 А]
 УДК 631.316.5:629.4.01 

11510. Сербій В. К. Підвищення ефективності функціонування машинно-тракторних 
агрегатів з розробкою геоінформаційних моделей полів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Сербій Віталій Костянтинович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 
Василенка, [Укр. НДІ прогнозування і випробування техніки для с.-г. вир-ва 
ім. Леоніда Погорілого М-ва аграр. політки України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5849 А] УДК 631.3.07:005.311 

11511. Сєра К. М. Обґрунтування технологічного процесу і режимів роботи 
робочих органів малооб'ємного виноградного обприскувача : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 



   

 
433

Сєра Катерина Михайлівна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4081 А] УДК 631.348 

11512. Том'юк В. В. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 
преса для відтискання олії з насіння ріпаку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Том'юк 
Василь Васильович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4523 А] УДК 631.361.9 

11514. Яременко В. В. Удосконалення способів та засобів діагностування гідравліч-
них приводів комбайнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Яременко Вадим Володи-
мирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифі-
кації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-4546 А] УДК 631.35 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 
11513. Філон В. І. Діагностика і екологобезпечне спрямування трансформації 

ґрунтів при внесенні добрив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Філон Василь Іванович ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики і продовольства України]. 
— К., 2011. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (33 назви). — 100 пр. — [2011-7097 А]
 УДК 631.417:631.816 

11515. Цапко Ю. Л. Ресурсозбережувальне окультурювання кислих ґрунтів як 
чинник їх ефективного функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Цапко Юрій Леонідович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського"]. — Чернівці, 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 
(40 назв). — 100 пр. — [2011-4288 А] УДК 631.415.2 

На ступінь кандидата 
11516. Бабенко М. Г. Фітоіндикація початкових етапів ґрунтогенезу на рекуль-

тивованих землях Нікопольського марганцеворудного басейну : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бабенко Михайло 
Григорович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-4421 А] УДК 631.48:631.618 

11517. Бордюг Н. С. Агроекологічне обґрунтування заходів поліпшення якості 
питної води децентралізованого водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бордюг Наталія Сергіївна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і економіки природокористування, 
[Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4443 А] УДК 631.427.2:628.16 

11518. Гулай В. В. Особливості екологічних зв'язків спірохет Leptospira 
interrogans з вищими рослинами на перезволожених землях : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гулай Віталій Володими-
рович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. аграр. наук 
України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — [2011-3218 А] УДК 631.46:579.834 
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11519. Предоляк М. О. Гумусний стан і біологічна активність чорнозему типо-
вого Правобережного Лісостепу за різної інтенсивності його використання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і 
агрофізика" / Предоляк Мирослава Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-3955 А] УДК 631.417.2+631.445.4](477.41) 

11520. Салтановська О. П. Зміна родючості сірого лісового ґрунту Правобереж-
ного Лісостепу за різної інтенсивності його використання та сидерації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофі-
зика" / Салтановська Олена Павлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресур-
сів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-7063 А] УДК 631.45(292.485:477.4) 

11521. Спринчук Н. А. Інвестиційне забезпечення розвитку системи охорони 
родючості ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Спринчук Наталія Анатоліївна ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2009 А] УДК 330.322.3:631.4 

11522. Суша С. К. Професор В. І. Сазанов (1879—1967) — учений, педагог, 
організатор сільськогосподарської дослідної справи з агрономії в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / 
Суша Сергій Казимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — 
К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 120 пр. — [2011-1394 А] УДК 631.4(477)(092) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 
11523. Войтовська В. І. Способи відтворення гібридів цукрових і кормових 

буряків, створених на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Войтовська Вікторія Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур 
і цукр. буряків. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-6921 А] УДК 631.527.5:633.63 

11524. Герус Л. В. Відбір господарсько-цінних підщепних форм винограду селек-
ції ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова" на основі оцінки поліморфізму їх агробіологічних 
ознак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 
"Виноградарство" / Герус Людмила Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5625 А] 

 УДК 631.527:634.8.09 
11525. Гетьман М. В. Обґрунтування методів оцінювання стійкості сортозразків 

озимої пшениці проти основних шкідників в Центральному Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / 
Гетьман Майя Володимирівна ; Ін-т захисту рослин, Нац. акад. аграр. наук України. 
— К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4615 А]
 УДК 631.52:633.11 

11526. Наконечний М. Ю. Вихідний матеріал, методи доборів та оцінок при 
селекції пшениці озимої м'якої на високі технологічні якості зерна : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Наконечний Микола Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т 
— Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2011-4771 А] УДК 631.527:633.111 

11527. Павлюченко С. О. Оптимізація заходів сортового й насіннєвого контролю 
зернових колосових культур в умовах Півдня України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Павлючен-
ко Сергій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т — 
Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2011-4654 А] УДК 631.52:633.1](477.7) 

11528. Помаз О. М. Розвиток транспортного обслуговування підприємств з 
виробництва зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Помаз Олександр Михайлович ; Полтав. 
держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-3940 А] УДК 631.565 

11529. Силенко О. С. Особливості добору вихідного матеріалу кукурудзи для 
селекції на продуктивність в умовах центральної частини Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Силенко Олена Сергіївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук 
України. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-5534 А] УДК 631.527:633.15 

11530. Тимошенко Г. З. Оптимізація елементів технології вирощування гороху в 
південному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Тимошенко Григорій Захарович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т землеробства півд. регіону Нац. акад. аграр. 
наук України]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-7699 А] УДК 631.52:633.35](477) 

11531. Чебан В. В. Розробка систем ведення та формування кущів винограду в 
умовах Північного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Чебан Василь Вікторович ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — 
Одеса, 2011. — 23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-6841 А] УДК 631.53:634.8 

11532. Чередничок О. І. Підвищення адаптаційного потенціалу вихідних селекцій-
них матеріалів цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Чередничок Оксана Іванівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6837 А] 

 УДК 631.52:633.63 
11533. Черненко А. Д. Генетична система контрольованого розмноження ріпаку 

(Brassica Napus L.) на основі генів цитоплазматичної чоловічої стерильності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Черненко Андрій Дмитрович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. 
наук України", [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр політики та продовольства 
України]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-5910 А] УДК 631.52:633.85 
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631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 
11534. Бадинський Л. О. Оцінка дії дренажних систем при зміні їхнього техніч-

ного стану : (на прикл. Зах. Полісся України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Бадинський Леонід Олексійо-
вич ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5983 А] 

 УДК 631.62(477.41/.42) 
11535. Булигін О. І. Формування оптимального водно-сольового режиму темно-

каштанових ґрунтів на фоні вертикального дренажу в умовах Краснознам'янської 
зрошувальної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Булигін Олександр Іванович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2011-1858 А] УДК 631.67:631.4 

11536. Даниленко Ю. Ю. Методичні та інформаційні засади меліоративної 
організації агроландшафтів в умовах зрошення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Даниленко Юлія Юріївна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2011. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-4707 А] УДК 631.67 

11537. Журавльов О. В. Вплив режиму краплинного зрошення, густоти рослин і 
мікродобрива на продуктивність цибулі ріпчастої в Південному Степу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Журавльов 
Олександр Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т 
землеробства півд. регіону Нац. акад. аграр. наук]. — Херсон, 2011. — 16 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7571 А] 

 УДК 631.6:635.25:631.8](477.7) 
11538. Зосимчук М. Д. Продуктивність багаторічних трав залежно від агроеколо-

гічних заходів вирощування на осушуваних торфовищах Західного Полісся : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 
Зосимчук Микола Дмитрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т гідротехніки і 
меліорації. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-4920 А] УДК 631.61:633.2](477.4) 

11539. Пічура В. І. Експрес-методи прогнозування показників родючості меліорова-
них ґрунтів : (на прикл. Херсон. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Пічура Віталій Іванович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-3914 А] УДК 631.6:631.452 

11540. Удовенко В. В. Удосконалення конструкцій та агротехнічних показників 
засобів дощування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Удовенко Володимир Володимирович ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19. — 120 пр. — [2011-2886 А] УДК 631.674.5 

11541. Федотов М. М. Особливості трансформації природно-заповідних територій 
під впливом осушувальних меліорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Федотов Михайло Миколайович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2011. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-1412 А] УДК 631.62 
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631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь доктора 
11542. Вахній С. П. Агробіологічні основи оптимізації агрофітоценозів сільсько-

господарських культур у Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Вахній Сергій Петрович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, [Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — 
100 пр. — [2011-7163 А] УДК 631.8(477.41) 

11543. Карпенко В. П. Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування 
гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Карпенко Віктор Петрович ; 
Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—42 (76 назв). — 100 пр. — [2011-5696 А] УДК 631.811.98:633.16"321" 

На ступінь кандидата 
11544. Єсипенко В. А. Агрохімічне обґрунтування застосування добрив за виро-

щування садивного матеріалу картоплі з мінібульб : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Єсипенко Віктор Анатолійович ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6588 А]
 УДК 631.8:635.21 

11545. Любич В. В. Оптимізація азотного живлення тритикале ярого на чорноземі 
опідзоленому Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Любич Віталій Володимиро-
вич ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. нац. 
ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. — 
22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0898 А] 

 УДК 631.84:633.19:631.445.4](477.46) 
11546. Недал Хуссен Мусалм Аль-Хасанат. Вплив на агроекосистеми мінераль-

них добрив, капсульованих природними дисперсними мінералами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Недал Хуссен 
Мусалм Аль-Хасанат ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. 
ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-1542 А] УДК 631.812 

11547. Павлик Р. М. Агрохімічна ефективність поліміксобактерину за тривалого 
застосування добрив під кукурудзу на силос на лучно-чорноземному карбонатному 
ґрунті Правобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Павлик Роман Мирославович ; Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4777 А] УДК 631.8:633.15](477.4) 

11548. Сендецький В. М. Еколого-агрохімічне обґрунтування переробки органіч-
них відходів агропромислового комплексу в добрива нового покоління : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Сендець-
кий Володимир Миколайович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-
техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-2118 А] УДК 631.86/.87 



   

 
438

11549. Ситніков Я. О. Центральна агрохімічна лабораторія НК ЗС УСРР 
(1928—1930 рр.): становлення та діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Ситніков Ярослав Олександро-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сково-
роди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4086 А] УДК 631.8(477)"1928/1930" 

11550. Трембіцька О. І. Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан 
дерново-підзолистих ґрунтів, забруднених радіонуклідами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Трембіцька Оксана Іванівна ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 
Житомир, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-4999 А] УДК 631.8:631.45 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 
11551. Бабаянц О. В. Імунологічна характеристика рослинних ресурсів пшениці 

та обґрунтування генетичного захисту від збудників хвороб грибної етіології у степу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 06.01.11 
"Фітопатологія" / Бабаянц Ольга Вадимівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України, [Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення]. — К., 2011. — 48 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (74 назви). — 100 пр. — [2011-4602 А] 

 УДК 632.4:633.11](477) 

На ступінь кандидата 
11552. Баннікова К. В. Основні хвороби кукурудзи та заходи щодо обмеження їх 

шкідливості в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Баннікова Ксенія Валентинівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Ін-т захисту рослин Нац. акад. аграр. 
наук України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-4605 А] УДК 632.4:633.15](292.485)(477) 

11553. Гаманова О. М. Каштанова мінуюча міль (Cameraria ohridella Deschka 
& Dimiс) та захист гіркокаштана звичайного в міських насадженнях : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Гаманова 
Ольга Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2011-5289 А] 

 УДК 632:582.746.56 
11554. Горган Н. О. Найбільш поширені хвороби цибулі ріпчастої та заходи 

обмеження їх розвитку в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Горган 
Надія Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (30 назв). — 100 пр. — 
[2011-5636 А] УДК 632.4:632.93]:635.26](477.5) 

11555. Гордієнко О. В. Екологічне обґрунтування захисту гречки від шкідників в 
Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Гордієнко Олександра Василівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4617 А] УДК 632.9:633.12(292.485:477) 
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11556. Гуляк Н. В. Особливості захисту кукурудзи від основних шкідників в 
Північному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Гуляк Наталія Володимирівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6072 А] УДК 632.7:633.15](477:292.485) 

11557. Гурманчук О. В. Золотиста картопляна цистоутворююча нематода та 
заходи щодо обмеження її розвитку в зоні Полісся України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Гурманчук Олексій 
Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. 
агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2011-4895 А] УДК 632.6:595.132](477.4) 

11558. Ігнат В. В. Біологічне обґрунтування контролю чисельності кравчика-
головача (Lethrus apterus Laxm.) в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Ігнат Віталія Василівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6615 А] УДК 632.9:595.764](477.4) 

11559. Петришина А. А. Шкода сегетальних видів та оптимізація контролю 
забур'яненості агрофітоценозу гороху в Правобережному Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Петри-
шина Антоніна Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3884 А]
 УДК 632.954:633.35 

11560. Плотницька Н. М. Особливості розвитку фітофторозу картоплі (Phy-
tophthora infestans (Mont) de Bary) та обґрунтування заходів захисту в умовах Полісся 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 
"Фітопатологія" / Плотницька Наталія Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продо-
вольства України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. 
— [2011-4975 А] УДК 632.4:635.21(477.4) 

11561. Шаталов О. С. Агрофізична деградація ґрунтів Західного Лісостепу та 
заходи з оптимізації їх родючості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Шаталов Олександр Сергі-
йович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т вод. госп-ва 
та природокористування]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4838 А] УДК 632.125:631.4](477.8) 

633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 
11562. Корня Т. М. Біотехнологія in vitro для прискореного створення гомозигот-

ного матеріалу озимої м'якої пшениці із стійкістю до Fusarium graminearum : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 
Корня Тетяна Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Півден. біотехнол. 
центр рослинництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4735 А] УДК 606:633.111 

11563. Крупченко Л. В. Основні листостеблові плямистості і кореневі гнилі 
ячменю ярого та оптимізація захисту від них у східній частині Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / 
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Крупченко Любов Володимирівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Ін-т 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6668 А] УДК 633.16:632.9 

11564. Лінник Ю. О. Витривалість насіння зразків генофонду сільськогосподарсь-
ких культур до зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Лінник Юлія Олександрівна ; Ін-т рослин-
ництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5464 А] УДК 633.1:631.53.01 

11565. Манько К. М. Урожайність та якість зерна жита озимого залежно від 
елементів технології вирощування в умовах східної частини Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинни-
цтво" / Манько Катерина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослин-
ництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-7309 А] УДК 633.14"324":631.5 

11566. Музафарова В. А. Селекційна цінність сортів пшениці м'якої озимої за 
стійкістю до мікозних плямистостей листя та її успадкування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Музафарова 
Валентина Андріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-
7332 А] УДК 633.11"324":631.527:632.9 

11567. Педаш О. О. Оптимізація технологічних заходів вирощування пшениці 
озимої після ячменю ярого в умовах північної частини Степу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Педаш 
Олександр Олександрович ; Ін-т сіл. госп-ва степ. зони Нац. акад. аграр. наук України, 
[Ін-т зерн. госп-ва]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-3874 А] УДК 633.11"324":631.5](477)(251.1) 

11568. Плакса В. М. Продуктивність тритикале ярого залежно від технологічних 
прийомів вирощування в умовах Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Плакса Валерій Мико-
лайович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України", [Волин. 
ін-т агропром. вир-ва]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3915 А] УДК 633.11/.14(477.82) 

11569. Самойленко О. А. Формування продуктивності і якості зерна ячменю 
озимого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Присивашшя : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинни-
цтво" / Самойленко Олена Анатоліївна ; Ін-т зерн. госп-ва Нац. акад. аграр. наук 
України. — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-4052 А] УДК 633.16"324":631.52 

11570. Танасієнко І. В. Генетична трансформація ячменю (Hordeum vulgate L.) 
геном лактоферину людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Танасієнко Ірина Вікторівна ; НАН України, 
Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6816 А] 

 УДК 604.6:633.16 
11571. Топчій Т. В. Особливості захисту озимої пшениці від сисних шкідників 

в Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Топчій Тетяна Василівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-4210 А] УДК 633.11:632.9](292.485)(477) 
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11572. Юзвенко Л. В. Біологічні та фізико-хімічні властивості вірусу опіку 
гречки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 
"Вірусологія" / Юзвенко Леся Вікторівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-5112 А] УДК 578.1:632.38:633.12 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини  

На ступінь кандидата 
11573. Кононенко В. Г. Удосконалення агротехніки вирощування буркуну білого 

на засолених каштанових ґрунтах південного Степу України та оцінка його кормових 
властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Кононенко Володимир Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — 
100 пр. — [2011-7604 А] УДК 633.2:631.5](292.486:477.7) 

11574. Петришин Д. М. Оптимізація елементів адаптивної технології вирощування 
нових сортів вики ярої на насіння в умовах Центрального Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Петришин Дмитро Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. 
культур і цукр. буряків. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-7046 А] УДК 633.35:631.5](292.485:477) 

11575. Поліщук С. В. Бактеріальні хвороби сої в умовах Лісостепу України та 
обґрунтування заходів обмеження їх розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Поліщук Світлана Вікторівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 
Нац. акад. аграр. наук України"]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6754 А] УДК 633.34:632.3](477) 

11576. Сеник І. І. Продуктивність сіяних багаторічних бобово-злакових травостоїв 
залежно від режимів використання та удобрення в умовах Лісостепу західного : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
луківництво" / Сеник Іван Іванович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, М-во аграр. політики 
України, Ін-т кормів, Нац. акад. аграр. наук України. — Вінниця, 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4074 А] 

 УДК 633.2.031:631.816 
11577. Стоцька С. В. Формування кормової продуктивності конюшини лучної 

залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся центрального : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
луківництво" / Стоцька Світлана Василівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики та продовольства України, Ін-т кормів Нац. акад. аграр. наук України, 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4155 А] УДК 633.32:631.5](477.41/.42) 

11578. Ткачук О. П. Формування кормової продуктивності козлятнику східного 
та його сумішки із стоколосом безостим при безпокривній і підпокривній сівбі в 
умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Ткачук Олександр Петрович ; 
Вінниц. нац. аграр. ун-т, М-во аграр. політики та продовольства України, Ін-т кормів, 
Нац. акад. аграр. наук України. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5882 А] УДК 633.2/.3(477.4) 
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633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 
11579. В'юнцов С. М. Продуктивність льону-довгунця залежно від застосування 

комплексного добрива та регулятора росту в умовах Полісся : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / В'юнцов Сергій Ми-
колайович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України", 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Ін-т с.-г. Полісся]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6328 А] 

 УДК 633.521:631.8](477.41/.42) 
11580. Литвиненко А. В. Адаптивність та технологічні особливості вирощування 

сортів льону-довгунця в умовах Лівобережного Полісся України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Литвиненко Анатолій 
Васильович ; Нац. наук. центр. "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України", 
[Ін-т луб'яних культур та фітофармац. сировини Нац. акад. аграр. наук України]. — 
К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6688 А] 

 УДК 633.521(477.4) 
11581. Маційчук В. М. Вплив норм висіву та удобрення на продуктивність сор-

тів льону-довгунця в умовах правобережного Полісся України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Маційчук 
Володимир Михайлович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук 
України", [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-2643 А] УДК 633.521:[631.53.04+631.8](477.41/.42) 

11582. Сай В. А. Удосконалення технології збирання і первинної переробки 
стеблової частини льону олійного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення 
зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Сай Володимир Анатолійович ; Луц. 
нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-4047 А] УДК 633.521-035.26:677.11.021 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь доктора 
11583. Сінченко В. М. Управління продукційним процесом вирощування цукрових 

буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Сінченко Віктор Миколайович ; Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків 
Нац. акад. аграр. наук України. — К., 2011. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 
(40 назв). — 100 пр. — [2011-4092 А] УДК 633.63:631.5 

На ступінь кандидата 
11584. Борівський А. Ф. Удосконалені заходи догляду за насінниками цукрових 

буряків в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Борівський Анатолій 
Францович ; Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків Нац. Акад. аграр. наук України. 
— К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2011-0050 А]
 УДК 633.63:631.53.01 

11585. Гринів С. М. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощу-
вання цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Гринів Світлана Миколаївна ; Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6573 А] 

 УДК 633.63:631.527.5](477.5) 
11586. Калініченко О. В. Оцінка і шляхи підвищення економічної та енергетич-

ної ефективності виробництва цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Калініченко 
Олександр Володимирович ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-4721 А] 

 УДК 658.26:633.63 
11587. Липитан Р. М. Наукове обґрунтування захисту посівів буряків цукрових 

від повторного забур'янення в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Липитан Руслан 
Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Уладово-Люлинец. 
дослід.-селекц. станція Ін-ту біоенергет. культур і цукр. буряків НААН]. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3624 А] 

 УДК 633.63:632.9 
11588. Скиртач В. В. Становлення і розвиток селекції та насінництва цукрових 

буряків в Україні (друга половина ХІХ — ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Скиртач Валентин 
Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2011. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1386 А]
 УДК 633.63:631.527](477)"18/19" 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь доктора 
11589. Поляков О. І. Агротехнічні і біокліматичні особливості формування 

урожайності і якості насіння соняшнику, сої, льону, кунжуту, рижію, молочаю в 
південному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Поляков Олександр Іванович ; Ін-т сіл. госп-во 
степ. зони, Нац. акад. аграр. наук України, [Ін-т олійн. культур]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 38 с. : іл.,табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (54 назви). — 130 пр. — [2011-3939 А]
 УДК 633.85(477.7) 

На ступінь кандидата 
11590. Василенко Н. Є. Продуктивність і якість насіння сортів рицини за різних 

строків сівби та густоти стояння рослин в південному Степу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Василенко 
Наталія Євгенівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 
2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6522 А] 

 УДК 633.853.55:631.5 
11591. Жернова Н. П. Удосконалення прийомів технології вирощування гірчиці 

білої в умовах південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Жернова Наталія Петрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т олійних культур Нац. акад. аграр. 
наук України]. — Херсон, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-6593 А] УДК 633.844:631.5(477.7) 
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11592. Носенко В. Г. Особливості формування продуктивності ріпаку ярого в 
умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Носенко Валерій Григорович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3838 А] УДК 633.853.49(477.4) 

11593. Плахтій Д. П. Вдосконалення елементів технології вирощування напіваро-
матичних та скелетних сортотипів тютюну в умовах південної частини західного 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Плахтій Данило Петрович ; Поділ. держ. аграр.-
техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-3918 А] УДК 633.71:631.526.3 

634 Садівництво загалом. Плодівництво 

На ступінь кандидата 
11594. Гав'юк П. М. Продуктивність смородини чорної (Ribes Nigrum L.) залежно 

від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / 
Гав'юк Петро Михайлович ; Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України, [Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5123 А] УДК 634.72:631.5](477.41) 

11595. Гребеннікова О. А. Біологічно активні речовини у плодах, листі та 
продуктах переробки перспективних сортів аличі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гребеннікова Оксана Анатоліїв-
на ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр НААН 
України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-5177 А] УДК 634.22:664.85 

11596. Доля П. В. Раціональна система захисту від хвороб винограду в Дніпровсь-
кій лівобережній степовій зоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Доля Павло Віталійович ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта (АР Крим), 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7562 А]
 УДК 634.8(477.5) 

11597. Колісник Л. М. Види роду Sambucus L. у Лісостепу України: біолого-
морфологічні особливості, інтродукція, перспективи культивування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Колісник 
Людмила Миколаївна ; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М. М. Гришка. — К., 2011. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2011-7753 А] 

 УДК 634.747:57.017.3](292.485:477) 
11598. Кузьменко Є. І. Вміст важких металів у ґрунті та їх вплив на ріст і розвиток 

виноградної рослини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Кузьменко Євгенія Іллівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". 
— Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 130 пр. — 
[2011-6993 А] УДК 634.8:632.15 

11599. Любка О. С. Перспектива вирощування сортів винограду із груповою 
стійкістю в залежності від рівня продуктивності в умовах Закарпаття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Любка 
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Олександр Степанович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і вина 
"Магарач", [Закарпат. ін-т агропром. вир-ва]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7626 А] 

 УДК 634.8:631.526.3](477.87) 
11600. Макарова Д. Г. Адаптивність і продуктивність сорто-підщепних комбінацій 

яблуні в умовах Правобережної підзони Західного Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Макарова 
Дар'я Георгіївна ; Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук, [Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-4757 А] УДК 634.11:631.541.1](477.4) 

11601. Мамчур Т. В. Удосконалення способів вирощування саджанців порічок 
із стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Мамчур 
Тетяна Василівна ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3676 А] 

 УДК 634.721(477.4) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 
11602. Бєлінська Є. В. Товарознавча характеристика редиски залежно від сорту 

та умов зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Бєлінська Євгенія Вікторівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — К., 2011. — 
25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2011-5580 А]
 УДК 635.17:631.563.9 

11603. Войтов Ю. В. Стійкість селекційних матеріалів кормових буряків до 
ризоманії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 
"Селекція і насінництво" / Войтов Юрій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6527 А] УДК 635.11:631.527 

11604. Кеньо І. М. Ефективні елементи технології вирощування картоплі 
ранньостиглої у тимчасових плівкових укриттях Криму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Кеньо Ігор Михайло-
вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, [Півд. філ. 
Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т"]. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5419 А]
 УДК 635.21:631.544](477.75) 

11605. Ковальчук Д. П. Удосконалення елементів технології вирощування 
квасолі овочевої в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Ковальчук Дмитро 
Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4728 А] 

 УДК 635.652(477.4) 
11606. Красюк Л. М. Продуктивність сої залежно від способів основного 

обробітку ґрунту та догляду за посівами в умовах північного Лісостепу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.01 "Заг. землеробство" / 
Красюк Людмила Михайлівна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. 
наук України". — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-3540 А] УДК 635.655:631.51 
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11607. М'ялковський Р. О. Оптимізація елементів технології вирощування 
ранньої картоплі в умовах південної частини західного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
М'ялковський Руслан Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2011. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7029 А]
 УДК 635.21:631.5](477.43) 

11608. Покотило І. А. Оптимізація агротехнічних заходів вирощування коріандру 
в умовах центрального Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Покотило Ігор Анатолійович ; 
Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики і 
продовольства України]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7379 А] 

 УДК 635.75:631.51](477.41) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь доктора 
11609. Дармограй Л. М. Експериментальне обґрунтування використання пожив-

них і біологічно активних речовин кормів із галеги східної (Galega orientalis (La) 
різними видами тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Дармограй Любомир Миросла-
вович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. — [2010-6608 А]
 УДК 636.084:633.37 

11610. Салогуб А. М. Селекційно-генетичні аспекти формування скотарства 
Північно-східного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Салогуб Анатолій Миколайо-
вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—31 (41 назва). — 100 пр. — [2011-4520 А] УДК 636.082.26(477.52/.54) 

11611. Шевченко Л. В. Наукове обґрунтування застосування каротиноїдів у 
системі профілактики порушень функціонального стану організму сільськогосподарсь-
ких тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.06 
"Гігієна тварин та вет. санітарія" / Шевченко Лариса Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2011. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 
(33 назви). — 100 пр. — [2011-5079 А] УДК 636.087.73 

На ступінь кандидата 
11612. Бащенко В. М. Діяльність академіка В. П. Бурката (1939—2009) у контексті 

розвитку сільськогосподарської дослідної справи у тваринництві України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / 
Бащенко Володимир Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. 
б-ка. — К., 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-2050 А] УДК 636.082(477)(092) 

11613. Зубець М. М. Діяльність Київської дослідної станції тваринництва 
"Терезине" (1921—1986) у контексті розвитку вітчизняної зоотехнічної науки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / 
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Зубець Микола Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. 
— К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-5253 А] УДК 636.082(477)"1921/1986" 

11614. Сорокін М. С. Імпульсна електромагнітна технологія та технічні системи 
підвищення відтворення тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Сорокін Максим Сергійович ; 
Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2011. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 120 пр. — [2011-0496 А] УДК 636.082 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 
11615. Кухтин М. Д. Теоретичне обґрунтування ветеринарно-санітарних нормати-

вів і розроблення системи контролю виробництва молока коров'ячого незбираного 
охолодженого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.06 
"Гігієна тварин та вет. санітарія" / Кухтин Микола Дмитрович ; М-во аграр. політики 
та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 2011. — 39 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (51 назва). — 100 пр. — [2011-6999 А] 

 УДК 639.09:637.141 

На ступінь кандидата 
11616. Березовський І. В. Мікобактерії туберкульозу: поліморфізм та детекція 

збудника, удосконалення живильних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 
хвороби та імунологія" / Березовський Ігор Васильович ; Одес. держ. аграр. ун-т, 
[Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Одеса, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2011-6898 А]
 УДК 636.09:616-002.53 

11617. Бойко О. П. Епізоотологія та діагностика псевдомонозної інфекції тварин 
і птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 
"Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Бойко Оксана 
Петрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Одес. держ. аграр. ун-т, 
[Ін-т епізоотології НААН України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6906 А] УДК 636.09:616.98:579.842.1 

11618. Дзьомбак Д. В. Біологічні властивості та виживаність патогенних і атипових 
мікобактерій у молочних продуктах та довкіллі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 
хвороби та імунологія" / Дзьомбак Діана Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, 
Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2011. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6570 А] УДК 636.09:616.98:637.12 

11619. Заріцька А. О. Патоморфологічні зміни та окремі аспекти патогенезу за 
пастерельозу кролів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Заріцька Аліна Олегівна ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Полтав. 
держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7223 А] 

 УДК 636.92.09:616.24-002-022.7-092 
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11620. Іванов М. Ю. Епізоотологічна та молекулярно-біологічна характеристика 
вуличних ізолятів вірусу сказу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби 
та імунологія" / Іванов Микола Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2011. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5683 А] 

 УДК 636.09.616.98:578.824 
11621. Круковська О. В. Розвиток та підвищення ефективності ветеринарного 

обслуговування у тваринництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Круковська Олена Володи-
мирівна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-5301 А] УДК 636.09 

11622. Мазур В. М. Епізоотологічне значення та біологічні властивості мікобакте-
рій, виділених від ондатр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 
Мазур Валерій Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 150 пр. — [2011-3658 А]
 УДК 636.09:[616.98:599.323.43]-08 

11623. Ткаченко В. В. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення засобу 
діагностики пастерельозу тварин, викликаного Pasteurella haemolytica : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоо-
тологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Ткаченко Володимир Васильович ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2011-7092 А] 

 УДК 636.09:616.9-07 
11624. Чупрун Л. О. Піометра кішок: етіологія, патогенез, лікування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Чупрун 
Людмила Олександрівна ; Сум. нац. аграр. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — 
Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4344 А]
 УДК 636.8.09:618.14 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь доктора 
11625. Лук'янова Г. О. Асоціативні інвазії коней: імунологічні та патогенетичні 

зміни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Пара-
зитологія" / Лук'янова Галина Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, ["Крим. агротехнол. ун-т"]. — К., 2011. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2011-7011 А] УДК 636.1.09:616.995.1 

На ступінь кандидата 
11626. Зоз О. С. Антивірусна дія хімічних сполук на моделі герпесвірусу коней І 

типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Зоз Ольга Степанівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. 
аграр. наук України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-5681 А] УДК 636.1.09:616.98:578.825 
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11627. Кукла О. Л. Ефективність галузі конярства в кінних заводах України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кукла Олег Леонтійович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 
[Ін-т тваринництва НААН України]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-5454 А] УДК 636.1:330.131(477) 

11628. Павелиця О. О. Патологія мінерального обміну у кобил і лошат : (діагнос-
тика, лікування та профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Павелиця Олег Олександрович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5771 А] 

 УДК 636.1.09:616.391-07-08 
11629. Пінчук В. О. Еколого-генетичний моніторинг племінних ресурсів конярства 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 
"Екологія" / Пінчук Валерій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
агроекології і економіки природокористування, [Ін-т розведення і генетики тварин]. 
— К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-3906 А] УДК 636.1.082.3:575.174 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 
11630. Бомко В. С. Теоретичне і експериментальне обґрунтування повноцінного 

протеїнового і амінокислотного живлення корів для центральної зони Лісостепу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Бомко Віталій Семенович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
та продовольства України]. — Львів, 2011. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—38 
(23 назви). — 100 пр. — [2011-5006 А] УДК 636.2.087.7 

На ступінь кандидата 
11631. Воблікова О. О. Удосконалення вакцинопрофілактики гострих респіраторних 

захворювань телят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 
Воблікова Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Луган. нац. аграр. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-5349 А] УДК 636.2.09:616.98-084 

11632. Душара І. В. Поживна цінність і продуктивна дія силосованих кормів із 
озимих ячменю і вики в раціонах дійних корів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Душара 
Ігор Володимирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 
ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. 
регіону НААН України]. — Львів, 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-6583 А] УДК 636.2.084.085.52 

11633. Івахненко Р. А. Удосконалення технологічних прийомів отелення нетелей 
та одержання телят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Івахненко Руслан Анатолі-
йович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. аграр. 
ун-т, [Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Дніпропетровськ, 2011. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2011-6965 А] 

 УДК 636.2.053.083.3 
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11634. Костецька Ю. В. Вплив алюмосилікатів на продуктивність корів, свиней, 
птиці та розробка на їх основі нових мінеральних добавок і консервантів кормів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Костецька Юлія Василівна ; М-во аграр. політики та 
продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого, [Ін-т кормів Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7273 А] УДК 636.2+636.4/.5].087 

11635. Матеуш В. Л. Вдосконалена технологія вирощування ремонтних телиць з 
використанням регіональних кормових сумішок різних способів приготування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Матеуш Віталій Леонідович ; Львів. нац. ун-т вет. меди-
цини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3699 А] УДК 636.2.084 

11636. Новак І. В. Селекційно-генетичні фактори формування продуктивності 
у тварин української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 
та селекція тварин" / Новак Ігор Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
розведення і генетики тварин. — К. ; Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6727 А] 

 УДК 636.27.034.082.2(477.8) 
11637. Омелькович С. П. Характеристика господарсько-корисних якостей корів 

української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 
Омелькович Світлана Петрівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. 
— [2011-3815 А] УДК 636.2.034.082 

11638. Пришедько В. М. Оцінка бугаїв-плідників за продуктивними та відтворю-
вальними якостями залежно від рівня їх стресостійкості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринницт-
ва" / Пришедько Володимир Михайлович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Миколаїв, 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3965 А]
 УДК 636.2.082.31 

11639. Сахнюк Н. І. Вплив комплексу хелатів Цинку та Купруму з ретинолу 
ацетатом і β-токоферолом на показники імунореактивності телят, щеплених вакциною 
проти сальмонельозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 
Сахнюк Наталія Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4059 А] 

 УДК 636.2.09:616.98:579.842 
11640. Сметана О. Ю. Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів 

голштинської породи за умов дії стабілізуючого відбору : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 
Сметана Олександр Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і 
генетики тварин, [Миколаїв. держ. аграр. ун-т]. — Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6798 А] 

 УДК 636.28.082 
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11641. Стадницька О. І. Формування господарсько корисних та селекційно-
генетичних ознак у тварин української чорно-рябої молочної породи в умовах Терно-
пільщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 
"Розведення та селекція тварин" / Стадницька Ольга Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т розведення і генетики тварин. — К. ; Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6805 А] 

 УДК 636.2.033.06.082.26(477.84) 
11642. Стародуб Л. Ф. Цитогенетичний контроль у м'ясному і молочному скотарст-

ві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 
Стародуб Любов Феофілівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики 
тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 110 пр. — [2011-4140 А] УДК 636.2.003/.034:575 

11643. Ткач Є. Ф. Господарські та біологічні особливості високопродуктивних 
корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розве-
дення та селекція тварин" / Ткач Євгенія Федорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 
Ін-т розведення і генетики тварин, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Чубинське (Київ. обл.), 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4201 А]
 УДК 636.2.034 

11644. Хомутов С. Л. Клінічний і субклінічний мастит корів та обґрунтування 
екологічно безпечних засобів терапії і профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Хомутов Сергій Леоні-
дович ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-4283 А] УДК 636.2.09:618.19-002]-08-084 

11645. Чехічин А. В. Технологічні прийоми поліпшення якості молока на фермах з 
безприв'язним утриманням корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Чехічин Андрій 
Васильович ; Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4330 А] 

 УДК 636.2.083.314:637.112 
11646. Шапошнік В. М. Участь молочної залози корів різних типів вищої нервової 

діяльності в обміні ліпідів під час лактації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Шапошнік Володимир 
Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2011-7492 А] 

 УДК 636.2.09:612.664 
11647. Штепенко А. П. Фізіолого-біохімічне обґрунтування застосування сірковміс-

них амінокислот при вирощуванні телят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Штепенко Андрій 
Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 135 пр. — [2011-6863 А] УДК 636.2.053:612.12.015 

11648. Шульженко Н. М. Стресостійкість голштинських корів різних типів та 
їх біологічно-господарські особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Шуль-
женко Наталія Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпро-
петров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7916 А] УДК 636.234.03 
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636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь доктора 
11649. Микитюк В. В. Селекційно-генетичні особливості адаптації та викорис-

тання м'ясо-вовнових овець типу корідель в умовах північно-центрального степу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 
"Розведення та селекція тварин" / Микитюк Віктор Васильович ; М-во аграр. політики 
та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2011. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 100 пр. — [2011-7322 А] 

 УДК 636.32/.38.082.2(477.4) 

На ступінь кандидата 
11650. Єфремов Д. В. Вплив адресних мінеральних та вітамінно-мінеральних 

преміксів на продуктивні якості вівцематок та ремонтних ярок у зоні Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Єфремов Дмитро Вікторович ; Харків. держ. зоовет. 
акад., [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Нац. наук. 
селекц.-генет. центр з вівчарства НААН України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5390 А] УДК 636.32/.38.087.7 

11651. Петренко А. М. Вплив абіотичних факторів і гумінових препаратів на 
природну резистентність та продуктивність овець породи прекос : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
Петренко Алла Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. 
держ. зоовет. акад. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-7370 А] УДК 636.32/.38.09:547.992 

11652. Строгуш Н. С. Особливості ліпідного складу шкіри овець різних порід і 
вовни у зв'язку з її ростом та фізико-хімічними параметрами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Строгуш Наталія Степанівна ; 
Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-4159 А] УДК 636.32/.38:591.176 

11653. Чумак Є. В. Природна резистентність овець породи тексель та їх помісей за 
еколого-господарських умов степової зони України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Чумак 
Євген Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. 
зоовет. акад., [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7490 А] УДК 636.32/.38-082.1(477) 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 
11654. Болотін В. І. Діагностика ензоотичної пневмонії свиней методами полі-

меразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 
інфекц. хвороби та імунологія" / Болотін Віталій Ігорович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6510 А] 

 УДК 636.4.09:616.98:579.887.1]-07-08 



   

 
453

11655. Вербельчук Т. В. Продуктивність, перетравність поживних речовин та 
забійні якості молодняку свиней при згодовуванні каоліну та алуніту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
кормів" / Вербельчук Тетяна Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Житомир. 
нац. агроекол. ун-т]. — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-6524 А] УДК 636.4.084 

11656. Гаврасьєва Н. В. Епізоотологічний моніторинг та молекулярно-генетична 
характеристика збудника репродуктивно-респіраторного синдрому свиней : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 
епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Гаврасьєва Наталія Володимирівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", 
[Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6045 А] 

 УДК 636.4.09:578 
11657. Голіней Г. М. Використання регіональних зерносумішей з БММД-1 при 

м'ясній відгодівлі свиней в умовах західного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
кормів" / Голіней Галина Михайлівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5011 А]
 УДК 636.4.086.1.084.1 

11658. Давидов Є. А. Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання природ-
них сорбентів для елімінації важких металів з організму свиней : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
Давидов Євгеній Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-5013 А] УДК 636.4.087.7 

11659. Коваленко Р. О. Продуктивні якості свиней різних генотипів при трифазній 
та однофазній технологіях виробництва в умовах степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 
тваринництва" / Коваленко Роман Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (4 назви). — 100 пр. — [2011-7826 А] 

 УДК 636.4.082.1 
11660. Коновалов І. В. Адаптаційні та продуктивні якості свиней породи 

ландрас в умовах промислової технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Конова-
лов Ігор Володимирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. 
держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-7828 А] УДК 636.4.082.25 

11661. Леонтьєв В. В. Обґрунтування використання свиней української м'ясної 
породи за різних поєднань та вагових кондицій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / 
Леонтьєв Вячеслав Вікторович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6129 А] 

 УДК 636.47.082.25 
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11662. Майстренко А. Н. Вплив удосконалених адресних білково-вітамінно-
мінеральних кормових добавок на продуктивність і м'ясно-сальні якості свиней в 
умовах Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Майстренко Анатолій Никифо-
рович ; Харків. держ. зоовет. акад., [Ін-т тваринництва центр. р-нів Нац. акад. аграр. 
наук України]. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 8 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-5305 А] УДК 636.4.084.087.7 

11663. Мамченко В. Ю. Вплив металохелатів на обмін речовин, фізіологічні 
показники організму, продуктивність і відтворну здатність свиноматок : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
кормів" / Мамченко Віталій Юрійович ; Харків. держ. зоовет. акад., [Житомир. нац. 
агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5474 А] УДК 636.4.084 

11664. Новицький В. П. Розробка та використання біологічно активних препара-
тів для стимуляції відтворювальної здатності кнурів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Новицький Василь Петрович ; 
М-во агропром. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. 
— Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-6728 А] УДК 636.4.082.087.7 

11665. Пірова Л. В. Вплив різних рівнів і джерел селену в раціоні на продуктив-
ність та вміст важких металів у продуктах забою свиней : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 
Пірова Людмила Вікторівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-3910 А] УДК 636.4.087.72 

11666. Северин Р. В. Епізоотологічний моніторинг, виділення та вивчення 
властивостей збудника цирковірусної інфекції свиней : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 
інфекц. хвороби та імунологія" / Северин Раїса Василівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Харків. держ. 
зоовет. акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7417 А] 

 УДК 636.4.09:616.98-084 
11667. Цепко Н. Л. Метаболічний профіль крові та стан імунної системи у поросят 

за різних доз Zn2+ i Cr3+ в раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Цепко Назар Львович ; Ін-т біології тварин НААН. 
— Львів, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-6835 А] УДК 636.4.09.082.35:577.12 

11668. Черненко А. А. Післяродовий ендометрит у свиноматок : (діагностика і 
терапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 
"Вет. акушерство" / Черненко Андрій Анатолійович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини 
та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-4316 А] УДК 636.4.09:618.14-002 
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11669. Юрків О. Я. Імунний та антиоксидантний статус у поросят раннього 
постнатального віку за дії хрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Юрків Ольга Ярославівна ; Ін-т біології тварин 
НААН. — Львів, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-5113 А] УДК 636.4:546.76:57.083.3 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 
11670. Сичов М. Ю. Теоретичні аспекти та експериментальне обґрунтування 

ліпідного живлення сільськогосподарської птиці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Сичов 
Михайло Юрійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України. — К., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — 
[2011-7424 А] УДК 636.5.085 

На ступінь кандидата 
11671. Газзаві Л. В. Продуктивність та показники резистентності курчат і курей-

несучок сучасних кросів за впливу паратипових факторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
Газзаві Людмила Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. 
держ. зоовет. акад. — Х., 2011. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-7175 А] УДК 636.52/.58.09.087.7 

11672. Голубєв М. І. Перетравність корму, обмін речовин і продуктивні якості 
молодняку качок кросу Star 53 H.Y. за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Голубєв Михайло Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-6061 А] УДК 636.597.8.085 

11673. Коваленко М. В. Вміст фібронектину та імуноглобулінів у тканинах і 
плазмі крові курчат-бройлерів за впливу селеновмісних сполук : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Коваленко 
Марина Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-7251 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616-074:577.112.8 
11674. Кущ Л. Л. Вплив геліогеометеофакторів і гуміліду на продуктивність та 

ритмічність росту гусей різних порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Кущ Людмила 
Леонідівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. 
акад. — Х., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-7287 А] УДК 636.598.09:612.6 

11675. Рябініна О. В. Технологічні прийоми вирощування, утримання та відгодівлі 
водоплавної птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Рябініна Олена Вікторівна ; 
Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України, [Ін-т птахівництва]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4519 А] 

 УДК 636.5.083.084 
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11676. Ткаченко С. В. Авіаденовірусна інфекція курей першого серотипу та 
синдром зниження несучості : (біол. властивості збудників та засоби діагностики) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 
епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Ткаченко Семен Володимирович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". 
— Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6404 А]
 УДК 636.5.09:616.98:578.81 

11677. Шевченко Т. В. Удосконалення технологічних прийомів вирощування 
каченят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 
"Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Шевченко Тетяна Володимирівна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-6844 А] УДК 636.597.082 

636.7 Собаки 

На ступінь кандидата 

11678. Булавіна В. С. Гіардіоз собак : (поширення, патогенез, діагностика, лікуван-
ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Парази-
тологія" / Булавіна Вікторія Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-5594 А] УДК 636.7.09:616.99:576.89-07-085 

11679. Мартинюк О. Г. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення засобів 
діагностики і лікування за хламідіозу собак та котів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 
хвороби та імунологія" / Мартинюк Олександр Григорович ; Кабінет Міністрів України, 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7017 А] 

 УДК 636.7/.8.09:616.98]-07-084 
11680. Нікітін О. А. Удосконалення моніторингу, профілактики та методів ліку-

вання лептоспірозу у собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 
Нікітін Олег Анатолійович ; Одес. держ. аграр. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т 
М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3828 А] 

 УДК 636.7.09:[616.98:579.834 
11681. Підборська Р. В. Застосування озонотерапії у собак із гнійними ранами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / 
Підборська Раїса Володимирівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-3897 А] 

 УДК 636.7.09:616-001.4-085.835 
11682. Стегайло-Стоянова О. В. Особливості морфології нирок у цуценят собак : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, 
онкологія і морфологія тварин" / Стегайло-Стоянова Олександра Володимирівна ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Крим. агротехнол. ун-т]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 
100 пр. — [2011-6806 А] УДК 636.7.082.35.09:612.465 
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637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні продукти 

На ступінь доктора 

11683. Кудлай І. М. Наукове обґрунтування та зоотехнічна оцінка енергетично 
збалансованого і екологічно безпечного біотехнологічного комплексу з виробництва 
молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 
"Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Кудлай Іван Миколайович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Укр. НДІ прогнозування та випроб. 
техніки і технол. для с.-г. вир-ва ім. Л. Погорілого М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (43 назви). — 100 пр. 
— [2011-4745 А] УДК 637.1.02 

На ступінь кандидата 

11684. Бовсуновський В. В. Ефективність виробництва молока за різної струк-
тури кормів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бовсуновський 
Віктор Володимирович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Ін-т 
тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4853 А] УДК 637.1:636.2.085.8 

11685. Варанкіна О. О. Удосконалення технології йогуртів функціонального 
призначення з використанням Бета-каротину мікробіологічного походження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів 
харчування" / Варанкіна Олександра Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, 
[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2331 А] 

 УДК 637.146.34.047:547.979.8 
11686. Печар Н. П. Використання екстракту ехінацеї у біотехнологічних проце-

сах переробки молока у зоні техногенного навантаження важкими металами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 
Печар Наталія Петрівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини 
та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики та продовольства України]. 
— Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 100 пр. — [2011-3888 А] УДК 637.1:577.1 

11687. Сабадош Г. О. Технологія десертів молочних з використанням карагінанів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія 
продуктів харчування" / Сабадош Ганна Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчування 
та торгівлі. — Х., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-1249 А] УДК 637.141.8 

11688. Ясевін С. Є. Оцінка та удосконалення інтенсивної технології виробництва 
молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 
"Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Ясевін Сергій Євгенович ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. 
— 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7919 А] 

 УДК 637.1 
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638 Догляд, утримання і розведення комах та інших членистоногих. 
Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь доктора 
11689. Разанов С. Ф. Еколого-технологічне удосконалення виробництва продукції 

бджільництва та використання його відходів у птахівництві в зонах техногенного 
навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 
"Екологія" / Разанов Сергій Федорович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехно-
логій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т сіл. госп-ва Полісся НААН України]. — Львів, 2011. 
— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (35 назв). — 100 пр. — [2011-1173 А] 

 УДК 638.16/.17:502.175 

На ступінь кандидата 
11690. Боднарчук Г. Л. Становлення та розвиток бджільництва в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / 
Боднарчук Геннадій Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. 
— К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-2302 А] УДК 638.1(477)(091) 

11691. Войналович М. В. Удосконалення технології штучного виведення 
бджолиних маток за різних способів формування сімей-виховательок : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва про-
дуктів тваринництва" / Войналович Микола Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-4869 А] УДК 638.145.5 

11692. Демиденко Н. М. Діяльність П. І. Прокоповича (1775—1850) у становленні 
та розвитку вітчизняної бджільницької науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Демиденко Надія Михайлівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6560 А] 

 УДК 638.1(477)(092) 
11693. Коваленко-Рудай Н. М. Динаміка біологічних та господарсько-цінних 

показників культури шовковичного шовкопряда в процесі спрямованого добору за 
життєздатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 
"Розведення та селекція тварин" / Коваленко-Рудай Наталія Миколаївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Нац. наук. центр "Ін-т експерим. та клініч. 
вет. мед." Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1622 А] УДК 638.221 

11694. Таран С. І. Експериментальне обґрунтування використання бджіл 
внутрішньопородного типу "Хмельницький" в степовій зоні України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 
тваринництва" / Таран Сергій Ілліч ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4173 А] 

 УДК 638.145(477) 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. Розве-
дення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 
11695. Базаєва А. В. Біологічні основи використання фосформобілізуючого 

бактеріального препарату поліміксобактерину в рибництві : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Базаєва Алевтина Василівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4424 А] УДК 639.3.043 

11696. Вдодович І. В. Видова різноманітність і живлення личинок ліньонерестую-
чих видів риб лівобережної зони Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Вдодович Ірина В'ячеславівна ; 
НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 70 пр. 
— [2011-5600 А] УДК 639.32(262.5) 

11697. Гайдей О. С. Епізоотологічний моніторинг вірусної геморагічної септи-
цемії форелі та розробка засобів діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби 
та імунологія" / Гайдей Ольга Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 
центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології 
і штамів мікроорганізмів]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6924 А] УДК 639.3.09:616.98-07:597.552.512 

11698. Олексюк Н. П. Видові та сезонні особливості пероксидних процесів і 
антиоксидантного захисту в організмі ставових риб : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Олексюк Надія Петрівна ; Ін-т 
біології тварин НААН. — Львів, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-7351 А] УДК 639.311:577.115.7 

11699. Цьонь Н. І. Застосування зернової барди в якості органічного добрива 
для підвищення рибопродуктивності вирощувальних ставів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Цьонь Наталія Ігорівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4303 А] УДК 639.311:631.86 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. 
Служба побуту 

640 Типи комунально-побутових господарств і домашнє господарство 

На ступінь доктора 

11700. Кривошей В. В. Трудовий капітал підприємств ресторанного господарства: 
теорія та методологія управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кривошей Вікторія Вікторівна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі]. — Донецьк, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (41 назва). — 150 пр. — [2011-5449 А] УДК 640.432:331.522.4 

На ступінь кандидата 

11701. Кузьмич О. Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку підприємств 
побутового обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кузьмич Олена Григорівна ; 
Херсон. нац. техн. ун-т, [Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — Херсон, 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3563 А]
 УДК 640:002 
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641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви.  
Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 
11702. Антоненко А. В. Технологія соусів з дієтичними добавками функціонального 

призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 
"Технологія продуктів харчування" / Антоненко Артем Васильович ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2011-5974 А] УДК 641.887 

11703. Балацька Н. Ю. Технологія соусів ягідних з використанням природної 
нетрадиційної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Балацька Наталя Юріївна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-1045 А] УДК 641.887:634.7 

11704. Дзюндзя О. В. Технологія солодких страв та соусів з використанням 
субтропічної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Дзюндзя Оксана Валентинівна ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6083 А] УДК 641.83 

11705. Дмитревський Д. В. Удосконалення процесу очищення бульбоплодів 
та його апаратурне оформлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 
Дмитревський Дмитро В'ячеславович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — 
Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2070 А]
 УДК 641.514.3:635.2 

11706. Камєнєва Н. В. Формування споживних властивостей заморожених напів-
фабрикатів із томатних овочів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Камєнєва Наталія Вікторівна ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-0818 А] УДК 641.528.6:635.64 

11707. Парамонова В. А. Удосконалення протирального обладнання підприємств 
харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 
"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Парамонова Вікторія Андріївна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 
[2011-0374 А] УДК 641.514.6.06 

11708. Федотова Н. А. Технологія білково-рослинного напівфабрикату на основі 
молочної сироватки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Федотова Нелля Анатоліївна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 110 пр. — 
[2011-4250 А] УДК 641.85:637.142.2 

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 доктора 

11709. Стефан М. Я. Наукові основи процесу взаємодії фарби та паперу в офсет-
ному друці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.01 
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"Машини і процеси полігр. вир-ва" / Стефан Мирослав Якуцевич ; Укр. акад. друкарства. 
— Львів, 2011. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—28 (101 назва). — 100 пр. — 
[2011-5059 А] УДК 655.3.022 

На ступінь кандидата 
11710. Гуманенко О. О. Рецензування як чинник наукової комунікації: соціокуль-

турні та видавничі аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / Гуманенко 
Олександра Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 
[Укр. акад. друкарства]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-4567 А] УДК 655.55 

11711. Іванченко О. В. Видавництво "Веселка": особливості становлення, функціо-
нування й розвитку (1934—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / 
Іванченко Оксана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журна-
лістики. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2011-5685 А] 

 УДК 655.413(477)"1934/2010" 
11712. Логазяк І. Ю. Удосконалення технології позошитного скріплення нитками 

книжкових блоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 
"Машини і процеси полігр. вир-ва" / Логазяк Ірина Юріївна ; Укр. акад. друкарства. 
— Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-5034 А] УДК 686.1.054.2 

11713. Несхозієвський А. В. Технологічне забезпечення експлуатаційних влас-
тивостей поліграфічного обладнання на основі системи контролю виробництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і 
процеси полігр. вир-ва" / Несхозієвський Антон Вікторович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-4772 А] УДК 681.6 

11714. Паливода Ю. В. Автор і редактор як організатори ефективного комуніка-
ційного середовища редакційно-видавничого процесу : (на матеріалі видання навч. л-ри 
для ВНЗ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Паливода Юлія В'ячеславівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2011-4585 А] УДК 655.254.22:655.413 

11715. Подоляка Н. С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю 
(1861—1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. 
справи та редагування" / Подоляка Надія Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-5786 А] УДК 655.41(477.52)"1861/1917" 

11716. Рибка Р. В. Удосконалення технології оздоблення поліграфічної продукції 
кольоровими флокованими зображеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Рибка Раїса 
Володимирівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-4004 А] УДК 655.3.06:676.026.74 

11717. Сторощук В. А. Удосконалення штанцювальних пресів для виготовлення 
розгорток картонного паковання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Сторощук Володимир 
Андрійович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-4154 А] УДК 676.84.05 
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11718. Фіть Л. В. Видавництво "Сіяч" в історії української видавничої справи 
(1917—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / Фіть Людмила Володи-
мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5888 А] 

 УДК 655.413(477)"1917/1920" 

656 Транспортні та поштові служби.  
Організація та управління перевезеннями 

На ступінь доктора 
11719. Лобашов О. О. Теоретичні основи формування транспортних потоків в 

найзначніших містах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Лобашов Олексій Олегович ; Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (32 назви). — 
100 пр. — [2011-5757 А] УДК 656.07 

На ступінь кандидата 
11720. Арестенко В. В. Маркетингові засади підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Арестенко Вікторія Валеріївна ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 130 пр. — [2011-6885 А]
 УДК 656.8:631 

11721. Морозов А. В. Вдосконалення методів оптимізації кільцевих маршрутів 
на транспортній мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Морозов Андрій Васильович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Х., 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6944 А] 

 УДК 519.161:656.022 
11722. Музильов Д. О. Підвищення ефективності доставки специфічних вантажів 

до торговельної мережі міст з використанням пересувних розподільчих центрів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. 
системи" / Музильов Дмитро Олександрович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5835 А]
 УДК 656.073.2 

11723. Пітерська В. М. Митне забезпечення функціонування транспортних 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 
"Транспорт. системи" / Пітерська Варвара Михайлівна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-1955 А]
 УДК 656.025.4:339.543 

11724. Рагед Ахмад. Економіко-організаційні основи розвитку контейнерних 
перевезень на підприємствах Сирії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рагед Ахмад ; НАН України, 
Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3982 А] УДК 656.073.235(569.1) 

11725. Толстова А. В. Забезпечення конкурентоспроможності національної 
мережі міжнародних транспортних коридорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Толстова Анна 
Вадимівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4206 А] УДК 656.025.4.078.8(477) 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 
11726. Ананко І. М. Методичні основи розробки автотранспортних послуг : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Ананко Ірина Миколаївна ; М-во інфраструктури України, Укр. 
держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7522 А] УДК 656.13.072 

11727. Дідківська Л. С. Гнучкі методи світлофорного регулювання в умовах 
нестаціонарності параметрів транспортного потоку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Дідківська Людмила 
Сергіївна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7204 А] УДК 656.13.053 

11728. Дубровська Є. В. Управління дебіторською заборгованістю підприємств 
вантажного автотранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дубровська Євгенія Володимирівна ; 
Укр. держ. акад. залізн. тансп., [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 2010. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 120 пр. — [2010-7289 А] 

 УДК 656.13.073 
11729. Калюжний М. В. Визначення довжини перегону маршруту міського 

пасажирського автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Калюжний Максим Володи-
мирович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Донец. акад. автомоб. трансп.]. — Х., 
2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1614 А] 

 УДК 656.13.022 
11730. Лапутин Р. О. Підвищення безпеки руху на перехрестях на одному рівні 

в режимі реального часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Лапутин Роман Олександрович ; Нац. транспорт. 
ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-7290 А] 

 УДК 656.11.05 
11731. Мороз О. В. Муніципально-приватна модель організації міського пасажирсь-

кого автотранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мороз Олена Василівна ; Нац. транспорт. 
ун-т, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-7329 А] УДК 656.13.072 

11732. Чернобаєв М. С. Підвищення ефективності управління дорожнім рухом 
на мережі магістралей міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Чернобаєв Микола Семенович ; Харків. 
нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-6459 А] УДК 656.13.07 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь доктора 
11733. Козаченко Д. М. Розвиток теоретичних основ оцінки техніко-експлуата-

ційної ефективності та безпеки функціонування сортувальних гірок : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Козаченко Дмитро Миколайович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — 33 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—30 (43 назви). — 100 пр. — [2011-6639 А] УДК 656.212 

11734. Огар О. М. Розвиток теорії експлуатації та методів розрахунку конструк-
тивно-технологічних параметрів сортувальних гірок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 
Огар Олександр Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 40 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — [2011-7649 А] УДК 656.212.5.06 

На ступінь кандидата 
11735. Ейтутіс Д. Г. Економічна оцінка якості комерційної діяльності залізниць 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Ейтутіс Дмитро Георгійович ; М-во інфраструктури 
України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Держ. екон.-техн. 
ун-т трансп.]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(23 назви). — 110 пр. — [2011-7818 А] УДК 656.2.073 

11736. Журба О. О. Організація пасажирських перевезень в умовах залізничних 
пересадочних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Журба Олег Олександрович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-7572 А] УДК 656.211 

11737. Козак В. В. Удосконалення організації функціонування мережі міжнарод-
них транспортних коридорів на основі вимог інтероперабельності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Козак 
Володимир Васильович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7597 А] УДК 656.22 

11738. Мозолевич Г. Я. Підвищення ефективності процесу перевезень за ра-
хунок визначення раціональних параметрів поїздопотоків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Мозолевич 
Григорій Якович ; М-во інфраструктури України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2011-6254 А] УДК 656.222 

11739. Романцев І. О. Удосконалення технології обслуговування тональних 
рейкових кіл шляхом автоматизації контролю їх параметрів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Романцев Іван Олегович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 
В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7058 А] УДК 656.25.071.8:681.5 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 
11740. Нгует Тхань Шон. Удосконалення берегових систем управління рухом суден 

при розходженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Нгует Тхань Шон ; Одес. нац. мор. акад. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4650 А]
 УДК 656.61.052 
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11741. Піпченко О. Д. Оптимізація керування рухом судна у штормових умовах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація 
та упр. рухом" / Піпченко Олександр Дмитрович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6528 А] 

 УДК 656.61.052 
11742. Стебновський О. В. Розробка методу безпечного повороту судна з вико-

ристанням експериментальних даних його поворотності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Стебновський 
Олег Валентинович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4147 А] УДК 656.61.052 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь доктора 
11743. Хращевський Р. В. Методологічні основи синтезу адаптивної системи 

планування розподілу повітряного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Хращевський Рімвідас 
Вілімович ; ДП "Центр. НДІ навігації і упр.". — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2011-6443 А] УДК 656.7.052.1 

На ступінь кандидата 
11744. Аль-Маайя Ахмад Халіф. Методи обґрунтування технологій пасажирських 

перевезень в інтегрованих транспортних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Аль-Маайя Ахмад 
Халіф ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-3003 А] УДК 656.7.072 

11745. Антощишина Н. І. Управління інтегрованою цінністю авіакомпанії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : (спец.) 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Антощишина Наталія Іванівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 150 пр. — [2011-1447 А] 

 УДК 656.7.072.6 
11746. Борсук С. П. Адаптивне навчання операторів на функціональному тренажері : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.14 "Авіац.-
косміч. тренажери" / Борсук Сергій Павлович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6911 А] УДК 656.7.052 

11747. Гирич В. Ю. Методи оптимального розподілу засобів механізації у під-
системі "вантажний склад — повітряне судно" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Гирич Вікторія Юріївна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
110 пр. — [2011-3165 А] УДК 656.7 

11748. Мокринська З. В. Формування бізнес-моделі авіакомпанії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Мокринська Зоряна Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-7327 А] УДК 656.7:339.138 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 
11749. Бенько М. М. Бухгалтерський облік в торгівлі за інноваційними техноло-

гіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
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облік, аналіз і аудит" / Бенько Микола Миколайович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 
К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (59 назв). — 100 пр. — [2011-7725 А]
 УДК 657:339 

11750. Гушко С. В. Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу 
та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і 
аудит" / Гушко Сергій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(52 назви). — 100 пр. — [2011-7560 А] УДК 657:[622+669] 

11751. Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік в системі управління людським 
капіталом: теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Давидюк Тетяна Вікторівна ; Житомир. 
держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 
(53 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5650 А] УДК 657.421.3 

11752. Жиглей І. В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: 
теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Жиглей Ірина Вікторівна ; Житомир. 
держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—34 (58 назв). — 100 пр. — [2011-7218 А] УДК 657.1:005.35 

11753. Крутова А. С. Методологія та організація бухгалтерського обліку в 
сфері електронної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Крутова Анжеліка Сергіївна ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — К., 2011. — 37 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. — [2011-5732 А] УДК 657.6:004.738.5:338.46 

11754. Легенчук С. Ф. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в 
умовах постіндустріальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Легенчук Сергій Федорович ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—34 (70 назв). — 100 пр. — [2011-5748 А] УДК 657.4 

11755. Осмятченко В. О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформа-
ційних технологій: теорія та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Осмятченко Володимир Олек-
сандрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2011. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (43 назви). — 100 пр. — 
[2011-4968 А] УДК 657:004 

11756. Шпак В. А. Концепція організації бухгалтерського обліку: теоретичний 
та методологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Шпак Валентин Аркадійович ; Держ. 
служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2011. — 
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (33 назви). — 100 пр. — [2011-7875 А] 

 УДК 657.1 

На ступінь кандидата 
11757. Безверхий К. В. Облік і контроль непрямих витрат: управлінський аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз і аудит" / Безверхий Костянтин Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(33 назви). — 100 пр. — [2011-7137 А] УДК 657.471 
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11758. Бєлгородцева М. О. Бухгалтерський облік фінансових результатів у стра-
хових компаніях: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Бєлгородцева Марина Олександрів-
на ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4431 А] УДК 657.37:368 

11759. Бєлік В. Д. Внутрішній контроль діяльності підприємства: організаційно-
методичний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Бєлік Вадим Данилович ; Житомир. держ. 
технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-5579 А] УДК 657.633 

11760. Бобяк А. П. Бухгалтерський облік власного капіталу підприємств різних 
організаційно-правових форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Бобяк Андрій Петрович ; Нац. акад. 
статистики, обліку та аудиту. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4435 А] УДК 657.222 

11761. Боярський Ю. І. Бухгалтерський облік і контроль незавершеного вироб-
ництва в системі управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Боярський Юрій Іванович ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5590 А] УДК 657.423.3 

11762. Вагнер І. М. Організація та методика стратегічного аналізу в управлінні 
підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Вагнер Ірина Михайлівна ; Центр. спілка спожив. т-в 
України, Львів. комерц. акад., [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — Львів, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-7533 А]
 УДК 657.2 

11763. Волинець О. О. Облік і контроль в інформаційній системі управління 
зобов'язаннями підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Волинець 
Оксана Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6041 А] УДК 657.6:640.43 

11764. Головченко Н. В. Організація і методика обліку орендних операцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз і аудит" / Головченко Наталя Вікторівна ; Нац. акад. статистики, обліку та 
аудиту, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — 
К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5629 А]
 УДК 657.4 

11765. Городиський М. П. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій 
за договорами підряду: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Городиський 
Микола Петрович ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7191 А]
 УДК 657.633 

11766. Гринь В. П. Формування системи управління якістю аудиторських послуг : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Гринь Вікторія Петрівна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. 
ун-т економіки і торгівлі", [Запоріз. нац. ун-т]. — Полтава, 2011. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2011-5371 А] УДК 657.6-021.4 
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11767. Гусак Л. В. Бухгалтерський облік і контроль виробничих запасів: логістич-
ний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Гусак Людмила Вікторівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. 
— Житомир, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-6077 А] УДК 657:005.932 

11768. Демко І. І. Організація і методика аналізу ефективності використання 
трудового потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Демко Ірина Іванівна ; Центр. 
спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Ун-т банк. справи Нац. банку 
України]. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2011-6940 А] УДК 657.4:522.4 

11769. Дорош О. Б. Бухгалтерський облік та аудит фінансової діяльності пі-
дприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Дорош Олена Богданівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-6576 А] УДК 657.6:658.14 

11770. Іваненко В. О. Облікове забезпечення формування та аналізу статистичної 
звітності з виробництва продукції промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Іваненко 
Валентина Олександрівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-4923 А] УДК 657.2:338.45 

11771. Іваненко О. І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і 
аудит" / Іваненко Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4924 А] 

 УДК 657.6:336.773 
11772. Кваша О. О. Управлінський облік затрат, доходів та фінансових результатів 

операційної діяльності в підприємствах ресторанного господарства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / 
Кваша Ольга Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. 
— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6622 А] 

 УДК 657.471:640.43 
11773. Козіцька Н. О. Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною : 

(на прикл. олійно-жирових п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Козіцька Наталя Олександрівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7600 А]
 УДК 657.2:665.3 

11774. Коноваліхіна Т. О. Облік та аналіз у системі управління операційною 
діяльністю підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Коноваліхіна 
Тетяна Олегівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6202 А] УДК 657:640.43 

11775. Коробова Н. М. Організація бухгалтерського обліку в аграрних підп-
риємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 
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"Бух. облік, аналіз і аудит" / Коробова Наталія Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7268 А] 

 УДК 657.4:631.11 
11776. Костенко О. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю 

діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Костенко Олександр 
Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-7271 А] УДК 657:631.162 

11777. Костишин Н. С. Обліково-аналітичне забезпечення виробничої діяльності 
підприємств тютюнової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Костишин Наталія Степанівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-4737 А] 

 УДК 657.47:663.97.05](477) 
11778. Котова С. С. Облік видатків бюджетних установ охорони здоров'я та 

аналіз їх фінансового забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Котова Світлана Сергіївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3518 А]
 УДК 657.471:614.2 

11779. Кузнецова С. О. Облік прибутку в управлінні діяльністю торговельних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Кузнецова Світлана Олександрівна ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(24 назви). — 100 пр. — [2011-3557 А] УДК 657.44 

11780. Кузьмін Д. Л. Бухгалтерський облік і контроль процесу придбання 
майна: теорія і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Кузьмін Денис Леонідович ; Нац. акад. 
статистики, обліку та аудиту, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3564 А] 

 УДК 657 
11781. Лозовицька Д. С. Управлінський облік витрат операційної діяльності 

підприємств торгівлі автомобілями та автосервісу на основі процесного підходу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз і аудит" / Лозовицька Дарія Сергіївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, 
Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4577 А] УДК 657.471:629.33.083 

11782. Матвієнко Т. О. Облік та аудит зобов'язань за податками і зборами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз і аудит" / Матвієнко Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-5480 А]
 УДК 657.6:336.22 

11783. Мельничук І. В. Облік і аналіз інновацій у сфері випуску та збуту продукції 
текстильної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Мельничук Інна Василівна ; Терно-
піл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 130 пр. — [2011-5485 А] УДК 657.4:677 
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11784. Миронова Ю. Ю. Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання 
собівартості продукції на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Миронова 
Юлія Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6712 А]
 УДК 657.471.76:621 

11785. Нестеренко О. О. Облік та внутрішній аудит товарних операцій у пі-
дприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Нестеренко Оксана Олександрівна ; Хар-
ків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(23 назви). — 100 пр. — [2011-3798 А] УДК 657.6:658.87 

11786. Олійничук О. І. Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу 
лісогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Олійничук Олександра Іванівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. 
— 130 пр. — [2011-3812 А] УДК 657:630*6 

11787. Орловська Т. М. Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю 
борошномельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит"/ Орловська Тетяна Михайлівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 150 пр. — [2011-5503 А] УДК 657:664.7 

11788. Пархомчук О. О. Бухгалтерський облік і контроль операцій з резервами 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Пархомчук Ольга Олексіївна ; Житомир. держ. технол. 
ун-т. — Житомир, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-6298 А] УДК 657 

11789. Письменна М. С. Внутрішній аудит в банківській системі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і 
аудит" / Письменна Марія Сергіївна ; Одес. держ. екон. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. 
ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-7048 А] УДК 657.6:336.71 

11790. Погосова А. В. Облік і контроль витрат на виробництво продукції молочного 
скотарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Погосова Алла Валеріанівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки", [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства 
України]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-5516 А]
 УДК 657.6:637 

11791. Пришляк Г. В. Облік та внутрішній аудит фінансових результатів діяль-
ності банківських установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Пришляк Галина Володимирівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Ун-т банк. справи Нац. 
банку України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2011-3966 А] УДК 657:336.71 

11792. Стадніченко О. В. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз видатків за 
захищеними статтями бюджету : (на прикл. вищ. навч. закл. України) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / 
Стадніченко Олена Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-6385 А] УДК 657.6:336.146 
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11793. Стоянова-Коваль С. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління 
інвестиціями в галузі виноградарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Стоянова-Коваль Світлана 
Савівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики і продовольства України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5544 А] УДК 657.424:634.8 

11794. Топоровська А. М. Аналіз ефективності операцій банків з платіжними 
картками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Топоровська Анна Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7459 А] УДК 657:336.717 

11795. Фаріон А. І. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі 
України та шляхи її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Фаріон Антоніна Іванівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6831 А]
 УДК 657.21:336.14](477) 

11796. Федоронько Н. І. Облік і внутрішньогосподарський контроль необоротних 
матеріальних активів на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Федоронько Наталія Іванівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-4822 А] УДК 657.421.1+657.633 

11797. Федчишина В. В. Облікове забезпечення експертного дослідження 
розрахунків з податку на додану вартість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Федчишина Віоллета 
Віталіївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4252 А] УДК 657.92 

11798. Чук О. В. Облік та аналіз використання виробничих запасів олійно-жирових 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз і аудит" / Чук Олена Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2011-4342 А] УДК 657.471:665.3 

11799. Чухліб О. А. Облік і аналіз виробничих витрат в умовах бюджетування: 
теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Чухліб Ольга Анатоліївна ; Житомир. 
держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4345 А] УДК 657.471.1 

11800. Шурміна А. О. Облік, контроль і аналіз доходів від операційної діяльності 
на підприємствах з видобутку природних стінових матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Шурміна 
Анастасія Олександрівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Севастопол. 
нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-6867 А] УДК 657:334.716 

11801. Юрченко І. А. Організаційно-економічний механізм управління дебіторсь-
кою заборгованістю за послуги теплопостачання на підприємствах комунальної 
теплоенергетики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Юрченко Ірина Андріївна ; Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва, [Держ. акад. житл.-комун. гос-ва]. — Х., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4534 А] 

 УДК 657.432:658.264](477) 
11802. Ясишена В. В. Грошові потоки підприємств швейної промисловості: 

облік, аналіз і аудит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Ясишена Валентина Валеріївна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 
140 пр. — [2011-4555 А] УДК 657.422:687 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  
Організація торгівлі 

На ступінь доктора 
11803. Зінченко О. А. Система управління якістю прибутку підприємства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Зінченко Олена Антонівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-
т", [Криворіз. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 26—34 (73 назви). — 150 пр. — [2011-7576 А] УДК 658.155 

11804. Левицька І. В. Управління відтворенням основних засобів в корпораціях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Левицька Інна Ванадіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв). — 130 пр. — [2011-3612 А] 

 УДК 658.152 
11805. Мальчик М. В. Рефлексивне управління конкурентоспроможністю 

промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мальчик Мар'яна Василівна ; НАН України, 
Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(39 назв). — 100 пр. — [2011-3673 А] УДК 658.8:334.716 

11806. Марченко В. М. Методологія самоорганізації злиття та поглинання і 
досягнення синергетичного ефекту в корпораціях молочної промисловості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Марченко Валентина Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 43 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38. — 130 пр. — [2011-3692 А] УДК 658.168.5:637.1 

11807. Микитюк П. П. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності 
підприємств: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Микитюк Петро Петрович ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(49 назв). — 150 пр. — [2011-3762 А] УДК 658.152 

11808. Міненко М. А. Фахові об'єднання в аграрно-промисловій сфері : (теорія, 
методологія, організація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Міненко Михайло Анатолійович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (55 назв). — 100 пр. — [2011-3721 А] УДК 658.114.5 

11809. Райко Д. В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності 
промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Райко Діана Валеріївна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(41 назва). — 100 пр. — [2011-7785 А] УДК 658.8 
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11810. Сарапіна О. А. Фінансова реструктуризація в управлінні розвитком пі-
дприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сарапіна Ольга Андріївна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—36 (56 назв). — 100 пр. — [2011-6353 А] УДК 658.16:664 

11811. Шпак Н. О. Комунікаційний менеджмент промислових підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Шпак Нестор Омелянович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2011. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—45 (61 назва). — 100 пр. — [2011-6861 А]
 УДК 658.152+005.7 

На ступінь кандидата 
11812. Азізова К. М. Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Азізова Катерина Михайлівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4404 А] 

 УДК 658.153 
11813. Андрієць В. С. Оптимізація грошових потоків торговельних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Андрієць Віталій Савич ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5969 А]
 УДК 658.15 

11814. Васильців Н. М. Управління матеріальними потоками машинобудівного 
підприємства у складі глобальної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Васильців Надія Михайлівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-7534 А] УДК 658.7:621 

11815. Гайдим В. В. Управління фінансовими потоками металургійних пі-
дприємств в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гайдим Віталій 
Віталійович ; ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т"]. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5356 А] УДК 658.15:669 

11816. Галінська Т. С. Стратегія інтенсифікації виробництва аграрних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Галінська Тетяна Станіславівна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7548 А] УДК 658.589:631.11 

11817. Георгієв В. А. Сценарний підхід до управління економічним потенціалом 
великих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Георгієв Владислав Ангелович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. — [2011-7180 А]
 УДК 658.14/.17 

11818. Горбан І. М. Управління системою економічної безпеки торговельного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 
"Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Горбан Ірина Михайлівна ; М-во внутр. 
справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7554 А] УДК 658.8 
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11819. Грапко Н. В. Вартісно-орієнтоване управління корпоративними фінансами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Грапко Наталія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7556 А] УДК 658.15 

11820. Григор'єва Л. В. Формування маркетингового потенціалу промислових 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Григор'єва Людмила Володимирівна ; Хмельниц. нац. 
ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-4618 А] УДК 658.8 

11821. Дементьєва Т. А. Напрями активізації інноваційної діяльності на промисло-
вих підприємствах малого і середнього бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дементьєва Тетяна 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2011-7769 А] УДК 658.589 

11822. Дзеніс О. О. Обґрунтування стратегії фінансування розвитку підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Дзеніс Олексій Олександрович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5183 А] 

 УДК 658.15 
11823. Доненко І. В. Інноваційні моделі раціоналізації параметрів договірних 

відносин у будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Доненко Ірина Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-5381 А] 

 УДК 658.51:005.342 
11824. Дончак Л. Г. Удосконалення внутрішнього економічного механізму 

функціонування плодоовочевих переробних підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дончак 
Леся Григорівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. 
ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-6575 А] УДК 658.5:664.8 

11825. Дончевська Р. С. Формування споживних властивостей заморожених 
заливних продуктів із прісноводної риби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Дончевська Раїса Степанівна ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(28 назв). — 100 пр. — [2011-5658 А] УДК 658.62:005.52]:639.38 

11826. Драбаніч А. В. Удосконалення методів оцінки та управління якістю 
продукції швейного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Драбаніч Анна Вікторівна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6092 А] УДК 658.562:687 

11827. Дребот С. Д. Формування системи економічного моніторингу антикризового 
управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дребот Світлана Дмитрівна ; Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-7208 А] УДК 658.5:656 
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11828. Дробязко С. І. Управління витратами підприємства на основі удосконален-
ня процесу бюджетування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дробязко Світлана Ігорівна ; Відкритий 
міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Дніпропетров. ун-т економіки та права 
ім. Альфреда Нобеля]. — К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-4483 А] УДК 658.14:621 

11829. Дупляк Т. П. Організаційно-економічний механізм управління підприємст-
вами виставкової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дупляк Тетяна Петрівна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
100 пр. — [2011-6097 А] УДК 658:659.15 

11830. Жученко З. О. Управління інвестиційним забезпеченням діяльності пі-
дприємств : (на матеріалах публіч. АТ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жученко Зоя Олександрівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7573 А] 

 УДК 658.152 
11831. Завадська Н. О. Удосконалення фінансово-економічного аналізу машино-

будівних підприємств на основі руху грошових потоків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Завадська 
Наталія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2011-5668 А] УДК 658.155:621 

11832. Захаркіна Л. С. Стратегічне планування в системі управління інновацій-
ним розвитком машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Захаркіна Людмила 
Сергіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-5675 А] УДК 658.589:621 

11833. Зубенко В. В. Організаційно-економічний механізм формування інновацій-
ної культури підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зубенко Володимир Володимирович ; 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6610 А] УДК 658.589 

11834. Кириченко Д. О. Оцінка та вибір системи оперативного управління вироб-
ництвом машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кириченко Дмитро 
Олександрович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. — Х., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7240 А]
 УДК 658:621 

11835. Книжнікова О. О. Оптимізаційні методи і моделі планування діяльності 
будівельної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Книжнікова Олена Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6979 А] 

 УДК 658.5:624 
11836. Корнилюк А. В. Фінансове забезпечення інвестиційно-інноваційного 

розвитку підприємств харчової промисловості України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Корнилюк 
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Анна Валентинівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6983 А]
 УДК 658.152:664](477) 

11837. Кравченко К. В. Інвестиційна діяльність підприємств та її фінансове 
забезпечення : (на прикл. п-в добув. пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кравченко Катерина 
Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6220 А]
 УДК 658.14/.16:622 

11838. Краєвська А. С. Використання рекреаційних ресурсів валеологічними 
підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Краєвська Алла Станіславівна ; Нац. ун-т "Львів. політехні-
ка", [Львів. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Львів, 2011. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6661 А] 

 УДК 658.1:[332.122:379.84 
11839. Кузяк В. В. Стратегія обслуговування клієнтів приладобудівного під-

приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Кузяк Вікторія Вікторівна ; Приват. вищ. навч. закл. 
"Львів. ун-т бізнесу та права", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2011. — 
25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3566 А]
 УДК 658.818:681.2 

11840. Латишева І. Л. Управління формуванням структури капіталу підп-
риємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Латишева Інна Леонідівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6124 А]
 УДК 658.14 

11841. Лопащук І. А. Формування торговельної інфраструктури агропродоволь-
чого ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лопащук Інна Афанасіївна ; Центр. спілка 
спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3646 А] 

 УДК 658.6:338.439.5](477) 
11842. Магомедова М. А. Активізація інноваційно-інвестиційних процесів 

енергозбереження на підприємствах централізованого теплопостачання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Магомедова Марина Асадуллаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт.]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7776 А] УДК 658.264 

11843. Мардар Д. О. Формування інвестиційних стратегій економічно активних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Мардар Діана Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-1529 А] 

 УДК 658.152 
11844. Матвійчук Л. О. Формування та оптимізація структури капіталу в системі 

фінансової безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвійчук Леся Олексіївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-6160 А] УДК 658.14 
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11845. Мирошниченко Ю. О. Прогнозування прибутковості капіталу як передумова 
формування інвестиційної стратегії підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мирошниченко 
Юлія Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3771 А] УДК 658.152 

11846. Мізюк В. В. Економічний механізм забезпечення авіаційної безпеки 
авіатранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мізюк Валентин Васильович ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-3778 А] УДК 658:656.71 

11847. Мілінчук О. В. Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до управління 
підприємствами харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мілінчук Ольга Володи-
мирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (25 назв). — 130 пр. — [2011-3780 А] УДК 658.14:664 

11848. Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності машино-
будівних підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Моісеєнко Тетяна Євгенівна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3735 А] УДК 658.589:629 

11849. Морозова Н. І. Адаптивний розвиток підприємств аптечної торгівлі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Морозова Наталя Ігорівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3743 А] УДК 658.8:615.12 

11850. Мошенець Р. О. Організаційно-економічний механізм постприватизаційного 
розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мошенець Руслана 
Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 25 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3754 А] УДК 658:621 

11851. Нагаєць І. Ю. Управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах 
машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нагаєць Ірина Юріївна ; Бердян. ун-т менедж. 
і бізнесу, ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 130 пр. — [2011-7030 А] УДК 658.8:621 

11852. Нагорний Є. В. Ефективність функціонування підприємств спиртової 
промисловості на засадах інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нагорний Євгеній 
Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — 
[2011-5839 А] УДК 658.589:663.5 

11853. Падухевич О. В. Управління збутом продукції промислових підприємств : 
(на прикл. кондитер. галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Падухевич Олена Володимирівна ; 
Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-5265 А] УДК 658.8:005.51 
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11854. Панченко М. О. Формування та забезпечення результативності системи 
менеджменту якості на виноробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Панченко 
Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 
[Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-7662 А] УДК 658.562:663.2 

11855. Петрицька О. С. Маркетингове забезпечення діяльності підприємств 
легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Петрицька Ольга Станіславівна ; Хмельниц. 
нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-3883 А] УДК 658.8:67/68 

11856. Петровська-Ліньова Н. Б. Організаційні механізми впровадження енер-
гоефективних проектів із реконструкції громадських будівель : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 
буд-ва" / Петровська-Ліньова Наталія Борисівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-7372 А] УДК 658.5:69 

11857. Політило М. П. Кооперування машинобудівних підприємств у процесі 
інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Політило Марія Петрівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-3933 А] УДК 658.589:621 

11858. Приймак Н. С. Формування амортизаційної політики капіталомістких 
підприємств : (на прикл. гірн.-збагачувал. комбінатів Криворіз. басейну) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Приймак Наталія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-7383 А] УДК 658.152:622 

11859. Птащенко О. В. Маркетингова підтримка товарної інноваційної політики 
промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Птащенко Олена Валеріївна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2011-6325 А] УДК 658.8:334.716 

11860. Пшенична М. В. Управління збутовою діяльністю підприємств переробної 
галузі агропромислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пшенична Марія Володимирів-
на ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7391 А] УДК 658.8 

11861. Рустамов О. М. Методи управління підприємствами телекомунікацій 
Азербайджану в умовах конкурентного ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рустамов Октай Мірза 
огли ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6346 А] УДК 658:654](479.24) 

11862. Сабецька Т. І. Формування виробничої програми підприємства на основі 
маркетингових досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сабецька Тетяна Ігорівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Уж-
город, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-
4983 А] УДК 658.5+658.8]:005.51 
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11863. Сержук А. В. Соціально-етичне просування продукції на товарний ринок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Сержук Анастасія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-7684 А] УДК 658.8 

11864. Сліпенчук О. В. Тріангуляційні сітьові моделі — інноваційний інструмент 
організації будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Сліпенчук Олександр 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7075 А] УДК 658.5:624 

11865. Стефанишин Л. С. Управління матеріальними потоками в системі вироб-
ничого менеджменту : (на прикл. газорозподіл. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стефанишин 
Лілія Стефанівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7084 А] УДК 658.7:622.32 

11866. Стояновський А. Р. Моніторинг діяльності інноваційних структур : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Стояновський Андрій Ростиславович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. 
ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-6810 А] УДК 658.589 

11867. Сусліков С. В. Методи підвищення інноваційної сприйнятливості підп-
риємств та організацій до технологій геліоенергетики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сусліков 
Станіслав Вячеславович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ун-т". — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6392 А] 

 УДК 658.589:620.9 
11868. Тернавський Ю. І. Ефективні механізми управління об'єктами соціальної 

інфраструктури промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тернавський Юрій 
Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4185 А]
 УДК 658.5 

11869. Тищенко О. І. Оперативний контролінг в управлінні виробничими 
затратами електротехнічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тищенко Олена Ігорівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6400 А] УДК 658.51:621.3 

11870. Урусова З. П. Оцінка ефективності здійснення лізингових операцій на 
підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Урусова Зінаїда Петрівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-6413 А] УДК 658.91:621 

11871. Харук К. Б. Формування стратегії інноваційного розвитку оптових ринків 
сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харук Катерина Богданівна ; 
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Центр. спілка споживч. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6833 А] 

 УДК 658.589:338.439.5 
11872. Холод С. Б. Ефективність механізму управління інноваційно-інвестиційною 

діяльністю проектно-орієнтованих організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Холод Сергій Борисович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Дніпропетров. ун-т 
економіки та права ім. Альфреда Нобеля]. — Дніпропетровськ, 2011. — 16, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5895 А]
 УДК 658.589 

11873. Чеботарьова О. М. Маркетингова діяльність підприємств АПК в умовах 
ринкової нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чеботарьова Олена Миколаївна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. — [2011-7709 А] 

 УДК 658.8:631 
11874. Шевчук О. В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Шевчук Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6848 А] УДК 658.821 

11875. Щегель С. М. Розвиток підприємства: інтелектуально-інвестиційне забез-
печення : (за матеріалами фармац. підприємств України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Щегель 
Світлана Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-5108 А] УДК 658.589:615.01(477) 

11876. Юхновська Ю. О. Розвиток інтегрованих корпоративних структур в 
машинобудуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Юхновська Юлія Олександрівна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 150 пр. — [2011-4537 А] УДК 658.114:621 

11877. Янковий В. О. Управління прибутком промислових підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Янковий Володимир Олександрович ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН 
України, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2011-5953 А] УДК 658.155 

11878. Ярмолюк О. Я. Оцінка ефективності інформаційного забезпечення мар-
кетингової діяльності авіакомпаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ярмолюк Олексій Ярославович ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-4548 А]
 УДК 658.8:656.7 

11879. Яровий І. М. Механізм бюджетування внутрішніх партнерських відносин 
в авіатранспортних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яровий Ігор Миколайович ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-4550 А] УДК 658.15:656.7 
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11880. Ячник Є. А. Розробка багатокритерійних моделей та засобів управління 
енерговикористанням у навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Ячник Євген Анатолі-
йович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5240 А] УДК 658.26 

659 Реклама. Інформаційна діяльність. Зв'язки з громадськістю.  
Паблік-рилейшнз 

На ступінь кандидата 
11881. Бихова О. М. Управління торговими марками на підприємствах легкої 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Бихова Олена Михайлівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5582 А]
 УДК 659.126:677 

11882. Даниленко-Кульчицька В. А. Управління рекламною діяльністю редакцій 
друкованих засобів масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Даниленко-Кульчицька 
Вікторія Анатоліївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 170 пр. — [2011-0741 А] УДК 659.113.8 

11883. Ковтун Н. О. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгваль-
ний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Ковтун Наталія Олексіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7019 А] УДК [007:304]:659.1 

11884. Курбан О. В. Діагностика та моделювання PR-процесів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. 
соц.-комунікац. технології" / Курбан Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (20 назв). 
— 100 пр. — [2011-0867 А] УДК 659.4:004.942 

11885. Луференко Л. Ю. Рекламна діяльність молокопереробних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Луференко Ліна Юріївна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3652 А] УДК 659.1:637.1 

11886. Пашкевич М. Ю. Видовищні форми паблік рилейшнз в сучасній українській 
культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Пашкевич Марина Юхимівна ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7043 А]
 УДК 659.443:008](477) 

11887. Прудченко О. М. Політична реклама в контексті сучасної культури 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Прудченко Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6706 А]
 УДК 659.1.01:32(477) 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь доктора 
11888. Бурбан А. Ф. Наукові основи технологій одержання заряджених полі-

мерних мембран з антибактеріальними властивостями : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.18 "Мембрани та мембран. технологія" / 
Бурбан Анатолій Флавіанович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. ун-т 
"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 
(46 назв). — 150 пр. — [2011-5596 А] УДК 542.816:66.081 

11889. Суворін О. В. Суміщені процеси в технології утилізації металовмісних 
каталізаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.01 
"Технологія неорганіч. речовин" / Суворін Олександр Вікторович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Х., 2011. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—34 (55 назв). — 100 пр. — [2011-5546 А] 

 УДК 66.097.3-027.32 

На ступінь кандидата 
11890. Бардаш Л. В. Синтез та дослідження наноструктурованих полімерних 

композитів на основі гетероциклічних естерів та вуглецевих нанотрубок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 
сполук" / Бардаш Любов Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук, [Ун-т Клода Бернара (Ліон 1, СNRS, Франція)]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-4848 А] УДК 66.095.26 

11891. Закржевський О. Ю. Комплексна переробка та утилізація хлорорганічних 
відходів виробництва 1,2-дихлоретану і вінілхлориду : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / 
Закржевський Олександр Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2011-7892 А] УДК 661.7.09 

11892. Козуб С. М. Технологія вилучення сполук кадмію із відходів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорга-
ніч. речовин" / Козуб Світлана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5715 А]
 УДК 661.848 

11893. Купрін О. В. Технологія енергонасичених емульсійних систем на основі 
амоній нітрату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 
"Технологія неорганіч. речовин" / Купрін Олександр Віталійович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-5739 А] УДК 661.52:662.2 

11894. Магдич К. О. Технологія регенерації катіонітів в електричному полі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси 
та обладн. хім. технології" / Магдич Катерина Олександрівна ; Севастопол. нац. ун-т 
ядер. енергії та пром-сті. — Севастополь, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6697 А] УДК 661.183.123.2.097.38 

11895. Осадчий В. В. Автоматизація процесу керування багатокомпонентним 
ваговим дозуванням на основі ідентифікації параметрів віброживильника : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Осадчий Володимир Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Нац. гірн. ун-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3842 А] УДК 66.028.2:681.587.72 

11896. Черкашина Н. І. Технологія одержання сорбційних матеріалів на основі 
лігніну для утилізації рідких радіоактивних відходів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Черка-
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шина Наталія Ігорівна ; Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті. — Севастополь, 
2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6453 А]
 УДК 66.06:543.544-414.4 

11897. Шелюк І. О. Взаємодія арсенідів і стибідів галію та індію з водними ро-
зчинами H2O2—HBr—розчинник : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Шелюк Ірина Олександрівна ; 
ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7113 А] УДК 661.868.1+661.868.2 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь доктора 
11898. Гринишин О. Б. Основи технологій одержання модифікованих нафтопо-

лімерними смолами бітумів та захисних покрить : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 
матеріалів" / Гринишин Олег Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2011-3210 А]
 УДК 665.637 

11899. Шевченко Г. О. Розвиток наукових основ процесів вібраційного перемі-
щення та розділення мінеральної сировини в рідині на поверхні, що коливається : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і 
гірн. механіка" / Шевченко Георгій Олександрович ; НАН України, Ін-т геотехн. 
механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—35 (30 назв). — 100 пр. — [2011-4372 А] УДК 662.7 

На ступінь кандидата 
11900. Дідківська Г. Г. Ефективність процесів перетворення енергії біомаси 

при виробництві та використанні рідкого моторного біодизпалива : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. 
видів енергії" / Дідківська Ганна Георгіївна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. 
— К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7890 А]
 УДК 662.75:620.92 

11901. Зеленський О. І. Розвиток та обґрунтування способів отримання вуглецевих 
наноструктур з твердих продуктів коксування вугілля : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 
матеріалів" / Зеленський Олег Іванович ; М-во пром. політики України, Укр. держ. 
н.-д. вуглехім. ін-т "УХІН". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-4629 А] УДК 662.74 

11902. Золотовська О. В. Розробка теоретичних та технологічних основ 
виробництва паливного газу піролізом біомаси : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / 
Золотовська Олена Володимирівна ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзер-
жинськ (Дніпропетров. обл.), 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-2475 А] УДК 662.76 

11903. Сибір А. В. Підвищення ефективності роботи регенеративних печей на основі 
вдосконалення паливоспалювальних пристроїв і режимів нагрівання зливків : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і 
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пром. теплоенергетика" / Сибір Артем Віталійович ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-5850 А] УДК 662.957.041.43 

11904. Скрипченко М. П. Технологічні засади вдосконалення процесу виробництва 
кам'яновугільного просочувального пеку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / 
Скрипченко Микола Павлович ; М-во пром. політики України, Укр. держ. н.-д. 
вуглехім. ін-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-4668 А] УДК 662.749.38 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 
11905. Штефан Є. В. Наукове обґрунтування вибору раціональних конструктивно-

технологічних параметрів процесів і обладнання харчових та фармацевтичних 
виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 
"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Штефан Євгеній Васильович ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—41 (66 назв). 
— 130 пр. — [2011-6864 А] УДК 664.02 

На ступінь кандидата 
11906. Силка І. М. Удосконалення технології ароматизаторів з ефіроолійної 

сировини для харчових продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / 
Силка Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-6791 А] УДК 665.52-035.66 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 
11907. Малишев В. О. Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації 

природними цеолітами кліноптилолітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / 
Малишев Віктор Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Укр. НДІ цукр. пром-сті. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 120 пр. — [2011-6150 А] УДК 664.1.037 

11908. Сєногонова Л. І. Формування споживних властивостей цукерок для 
спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 
"Товарознавство" / Сєногонова Людмила Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-0994 А] УДК 664.144:796.071.2 

11909. Соловйова О. Л. Удосконалення технології желейного мармеладу спеціаль-
ного споживання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. 
виробів та комбікормів" / Соловйова Оксана Леонідівна ; Нац. ун-т харч. технологій. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. — 
[2011-2839 А] УДК 664.165:664.858 

11910. Хоменко О. І. Удосконалення перехідних процесів та обладнання для 
очищення цукрових буряків від домішок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. 
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вир-в" / Хоменко Олександр Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 130 пр. — [2011-4282 А] 

 УДК 664.1.031:633.63 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 
11911. Грищенко А. М. Удосконалення технології хліба з безглютенової сировини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і 
технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / 
Грищенко Анна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 130 пр. — [2011-6551 А] УДК 664.665 

11912. Кордзая Н. Р. Формування якості хліба з цільного зерна пшениці з 
включенням коренеплідних овочів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Кордзая Натела Ревазівна ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5720 А] УДК 664.661.022.3:635.1 

11913. Лазоренко Н. П. Удосконалення технології маффінів спеціального призна-
чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 
"Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та 
комбікормів" / Лазоренко Наталія Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. — [2011-6680 А] 

 УДК 664.681 
11914. Пазюк В. М. Інтенсифікація процесу сушіння насіннєвого зерна ріпаку : 

автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теп-
лофізика і пром. теплоенергетика" / Пазюк Вадим Михайлович ; НАН України, Ін-т 
техн. теплофізики. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. 
— [2011-5505 А] УДК 664.723.047:631.53.01:633.854.79 

11915. Філь М. І. Формування якості гарбузових напівфабрикатів і готових 
бісквітних виробів з іх використанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Філь Марія Іванівна ; Львів. комерц. 
акад. [Укоопспілки]. — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(27 назв). — 100 пр. — [2011-4259 А] УДК 664.68:635.62 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 
11916. Битютська О. Є. Технології білково-вуглеводного концентрату і соусів 

з чорноморських мідій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Битютська Ольга Євгенівна ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Держ. агентство риб. госп-ва України]. — К., 2011. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5581 А] 

 УДК 664.951.7:639.42 
11917. Василишина О. В. Збереження якості плодів вишні з післязбиральною 

обробкою речовинами антимікробної дії та в продуктах переробки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів 
рослинництва" / Василишина Олена Володимирівна ; Уман. нац. ун-т садівництва. — 
Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-5344 А] УДК 664.8.032:634.23 
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665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та  
суміжних з нею галузей промисловості 

На ступінь доктора 
11918. Кобилянський Є. В. Синтез і властивості надлужних сульфонатної, 

алкілсаліцилатної і фенолятної систем та комплексні мастила на їхній основі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія та вуглехімія" / 
Кобилянський Євгеній Васильович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, 
[Укр. НДІ нафтоперероб. пром-сті "МАСМА" М-ва енергетики та вуг. пром-сті України]. 
— К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (67 назв). — 100 пр. — 
[2011-7250 А] УДК 665.765 

На ступінь кандидата 
11919. Зубцов Є. І. Технологія синтез-газу з вугілля в розплаві : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. 
речовин" / Зубцов Євген Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-5400 А] УДК 665.7.032.56 

11920. Іваненко В. В. Кокс на кислотних цеолітних каталізаторах: формування, 
локалізація, динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.13 "Нафтохімія та вуглехімія" / Іваненко Віталій Вікторович ; НАН 
України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 110 пр. — [2011-6611 А] УДК 665.64.097.3 

11921. Папейкін О. О. Структура, властивості та технологія одержання алкілса-
ліцилатних мастил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Папейкін Олексій 
Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [ДП "Укр. НДІ нафтоперероб. пром-сті 
"МАСМА" М-ва енергетики та вугіл. пром-ті України]. — Львів, 2011. — 21, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-3866 А] 

 УДК 665.76 

666 Скляна і керамічна промисловість.  
Промисловість в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 
11922. Олійник О. Ю. Синтез і дослідження властивостей нанокристалічної 

кераміки з фазовим переходом напівпровідник-метал : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 
Олійник Ольга Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. 
— [2011-3810 А] УДК 666.113'881-31 

11923. Соболь Ю. О. Склопокриття на основі системи Na2O—B2O3 —SiO2 для 
захисту олов'яних бронз при плавленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Соболь 
Юлія Олегівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (33 назви). — 100 пр. — [2011-4117 А] 

 УДК 666.291:621.745 
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666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 
11924. Бахтін О. С. Будівельні облицювальні вироби на основі вапняно-вапнякових 

композицій карбонізаційного твердіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Бахтін Олександр Сергі-
йович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-6891 А] 

 УДК 666.924:666.946.2 
11925. Борисова А. І. Теплоізоляційні матеріали на основі модифікованих луж-

них алюмосилікатних композицій, здатних до спучування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Борисова 
Ангеліна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6908 А] УДК 666.9.04:691.5 

11926. Гарнага В. Л. Термосилова технологія дрібнорозмірних бетонних виробів 
з використанням хімічних добавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Гарнага Вікторія Леонідівна ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-6536 А] УДК 666.972.16 

11927. Кисельова С. О. Енерго- і ресурсозберігаюча технологія силікатної цегли : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і 
вироби" / Кисельова Світлана Олександріна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 
2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6181 А]
 УДК 666.965:691.332.2 

11928. Кушнір Є. Г. Композиційні матеріали, армовані дискретними волокнами 
мінерального та органічного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Кушнір Євген Георгійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3584 А]
 УДК 666.98 

11929. Лаіт Каіс Махмуд. Легкі бетони на механоактивованому портландцементі з 
пуцолановою добавкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Лаіт Каіс Махмуд ; Одес. держ. акад. буд-ва 
та архіт. — Одеса, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-3596 А] УДК 666.96 

11930. Маляр Д. О. Газобетон на в'яжучому, яке модифіковано техногенними 
продуктами збагачення ільменітових руд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Маляр Дмитро Олегович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5810 А] 

 УДК 666.973.6 
11931. Мосьпан В. І. Пінобетон, армований дискретними поліпропіленовими 

волокнами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 
"Буд. матеріали і вироби" / Мосьпан Володимир Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3749 А] УДК 666.973.6 

11932. Нестеренко М. М. Ударно-вібраційна установка для формування виробів 
із легких бетонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Нестеренко 
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Микола Миколайович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2011-7645 А] 

 УДК 666.97.031.3 
11933. Пєскова Н. П. Барієвмісні сульфоферитні клінкери і цементи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. 
неметал. матеріалів" / Пєскова Ніна Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. 
хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-5312 А] УДК 666.94.052 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство. Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 
11934. Дехтяренко В. А. Взаємодія водню з евтектичними сплавами систем 

Ti—Zr—Mn та Ti—Fe—Mn : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терм. оброб. металів" / Дехтяренко Володимир 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4900 А] 

 УДК 669.017 
11935. Семикіна А. С. Удосконалення процесів утилізації металургійних шлаків 

на основі дослідження закономірностей формування магнітосприйнятливих залізовміс-
них компонентів оксидних розплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Семикіна 
Анна Сергіївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5227 А] 

 УДК 669.046.58:628.477 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 
11936. Артюх Я. Ю. Розробка матеріалів для електричних контактів на основі 

легованої Al, Cr, Sn міді й молібдену, отриманих методом електронно-променевого 
випаровування-конденсації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Артюх Ярослав Юрійович ; НАН України, 
Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5568 А]
 УДК 669.187:669.38 

11937. Гнатушенко О. В. Нові технології електрошлакової плавки некомпактних 
відходів алюмінієвих і мідних сплавів та їх рафінування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 
сплавів" / Гнатушенко Олександр Віталійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (10 назв). — 
120 пр. — [2011-5626 А] УДК 669.187.56 

11938. Кіяшко Т. С. Розробка варіанта технології використання низьковольтного 
потенціалу при кисневому конвертуванні на базі дослідження закономірностей його 
впливу на процеси рафінування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Кіяшко Тетяна 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпропетровськ, 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-7588 А]
 УДК 669.1/.2 
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11939. Кузьменко С. М. Розробка раціональних технологічних параметрів вироб-
ництва феросилікомарганцю шляхом удосконалення електричного режиму плавки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чор. і кольор. металів та сплавів" / Кузьменко Сергій Миколайович ; Нац. металург. 
акад. України, [ВАТ "Нікопол. з-д феросплавів"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3561 А] УДК 669.16 

11940. Міленіна О. Є. Удосконалення технології нагріву доменного дуття 
шляхом утилізації теплоти димових газів повітронагрівачів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 
сплавів" / Міленіна Олександра Євгенівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро-
петровськ, 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5826 А]
 УДК 669.162.231 

11941. Надточій А. А. Фізико-хімічний аналіз розподілу марганцю і фосфору 
при отриманні високовуглецевого феромарганцю і передільного шкалу з метою вдос-
коналення процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Надточій Анжела 
Анатоліївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2011. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6267 А] УДК 669.15'74-198 

11942. Полішко Г. О. Особливості укрупнення зливків послідовним кільцевим 
електрошлаковим наплавленням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Полішко Ганна 
Олексіївна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2011-3934 А] 

 УДК 669.187.56 
11943. Сохацький О. А. Удосконалення тепло-газодинамічної роботи в "сухій" 

зоні доменної печі з урахуванням зовнішніх теплових втрат : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 
сплавів" / Сохацький Олександр Анатолійович ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова 
НАН України. — Дніпропетровськ, 2011. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5273 А] УДК 669.162.2.015.9 

11944. Стогній Ю. Д. Розробка технології позапічної обробки сталі для ви-
сокостійкої катанки з метою забезпечення заданого рівня властивостей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і 
кольор. металів та сплавів" / Стогній Юлія Дмитрівна ; Нац. металург. акад. України. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-5865 А] УДК 669.18.046 

11945. Чернятевич І. В. Розробка комплексної ресурсо- та енергозберігаючої 
технології продувки конвертерної ванни і нанесення шлакового гарнісажу на футерівку 
агрегату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 
"Металургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Чернятевич Ігор Володимирович ; 
Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ (Дніпропетров. обл.), 2011. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4328 А] 

 УДК 669.184.125 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь доктора 
11946. Марковський П. Є. Фізико-технологічні основи формування високоміцних 

структурних станів у титанових сплавах термічною обробкою в суттєво нерівноважних 
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умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.01 
"Металознав. та терміч. оброб. металів" / Марковський Павло Євгенович ; НАН 
України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2011. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—39. — 100 пр. — [2011-5813 А] УДК 669.295.018.2 

11947. Шаломєєв В. А. Розвиток науково-технологічних основ керування 
структуроутворенням та підвищення якості виливків із магнієвих сплавів для авіадви-
гунобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Шаломєєв Вадим Анатолійович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — 
Запоріжжя, 2011. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (52 назви). — 100 пр. — 
[2011-5922 А] УДК 669.721.5:621.74:629.7.03 

На ступінь кандидата 
11948. Глотка О. А. Розробка та аналіз структурно-фазового стану Ni—W та 

Fe—W стопів на основі важкотопкого W—Ni—Fe брухту для легування спеціальних 
матеріалів у газотурбобудуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Глотка Олександр 
Анатолійович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7181 А] УДК 669.275+669.245 

11949. Голтвяниця В. С. Розробка та використання титан-алюмінієвих сплавів 
для виливків та захисних покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Голтвяниця Володимир Сергійович ; 
Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-7186 А] УДК 669.295'71:621.793 

11950. Дробишевська А. О. Структура, механічні та корозійні властивості 
комбінованих нанокомпозитних покриттів TiCrN/Ni—Cr—Fe—Si і TiAlN/Ni—Cr—Fe—
Si—B : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 
"Фізика твердого тіла" / Дробишевська Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 
електрофізики та радіац. технологій, [Наук. фіз.-техн. центр, Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-5382 А] УДК 669.295.84 

11951. Листопад Д. О. Вдосконалення магнієтермічного процесу отримання 
титану губчастого з метою зниження надходження домішок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 
сплавів" / Листопад Дмитро Олександрович ; Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-5463 А] УДК 669.295:669.721.9 

11952. Шаповал О. О. Удосконалення вібраційного волочіння та плющення 
при виробництві вольфрамових катодів електронно-променевих установок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини 
оброб. тиском" / Шаповал Олександр Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Луганськ, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6472 А]
 УДК 669.275 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла.  
Легка промисловість загалом 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 
11953. Бойко Л. М. Оцінювання довговічності личкованих стружкових плит у 

конструкціях меблів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з дере-
вини" / Бойко Людмила Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. — [2011-5168 А] УДК 684.4.04 

11954. Климаш Р. Р. Обґрунтування параметрів децентралізованої аспіраційної 
системи для деревообробних верстатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дор. і лісотехн. робіт" / Климаш 
Роман Романович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-6977 А] 

 УДК 674.8:621.867.8 
11955. Копанський М. М. Обґрунтування режимів розкроювання волокнистих 

плит дисковими ножами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / 
Копанський Микола Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". 
— Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-7263 А]
 УДК 674.817 

11956. Копинець З. П. Розроблення технології сушіння тонких пиломатеріалів 
з деревини дуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 
"Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Копинець 
Зоя Павлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-7264 А] УДК 674.047 

11957. Коширець С. І. Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод 
хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготов-
лення меблів та виробів з деревини" / Коширець Світлана Іванівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2011-7276 А] УДК 674.09.023 

11958. Кунинець Є. П. Закономірності впливу параметрів процесу сушіння на 
якість меблевих заготовок з деревини бука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та 
виробів з деревини" / Кунинець Євген Павлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. 
ун-т України". — Львів, 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-3573 А] УДК 674.047 

11959. Лютий П. В. Закономірності впливу технологічних параметрів на власти-
вості композиційних матеріалів із деревинних відходів і термопластичних полімерів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія 
деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Лютий Павло Володими-
рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0899 А]
 УДК 674.816 

11960. Марченко Н. В. Технологічні рішення з підвищення ефективності 
процесу виготовлення радіальних пиломатеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення 
меблів та виробів з деревини" / Марченко Наталія Валентинівна ; Кабінет Міністрів 
України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7312 А] УДК 674.09 

11961. Миськів Є. М. Підвищення ресурсоощадності виробництва пиломатеріалів 
тангенціального та радіального розпилювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та 
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виробів з деревини" / Миськів Євстахій Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 
лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-3773 А] УДК 674.09 

11962. Ортинська Г. Є. Розроблення режимів склеювання шпону підвищеної 
вологості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. : [спец.] 05.23.06 
"Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Ортинська 
Галина Євгенівна ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0360 А]
 УДК 674.093.26 

11963. Салдан Р. Й. Розроблення клейових композицій на основі карбамідофор-
мальдегідної смоли для виготовлення малотоксичної фанери : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготов-
лення меблів та виробів з деревини" / Салдан Роман Йосипович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1379 А] УДК 674.093.26 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 
11964. Валько П. М. Удосконалення технології одержання тіпаного лляного 

волокна з використанням очищувальних валків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, 
виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Валько Павло Миколайович ; 
Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-4454 А] УДК 677.11.02 

11965. Дацко О. І. Використання натуральних барвників для розширення асорти-
менту і підвищення якості текстильних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Дацко Олеся Ігорівна ; 
Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6078 А] УДК 677.022.422 

11966. Євдокимова В. А. Інтенсифікація технології підготовки бавовняних і 
змішаних тканин шляхом застосування фізико-хімічної та хімічної активації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. 
матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Євдокимова Вікторія Андріївна ; Херсон. 
нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). 
— 100 пр. — [2011-5386 А] УДК 677.027.2 

11967. Кругленко Н. В. Розробка технології одночасного фарбування та надання 
протигрибкових властивостей панчішно-шкарпетковим виробам : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 
швейних і трикотаж. виробів" / Кругленко Наталія Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. 
— Херсон, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-6226 А] УДК 677.057:687.254.81 

11968. Лисих А. Ю. Удосконалення технології одержання лляної трести шляхом 
штучного зволоження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. 
виробів та комбікормів" / Лисих Алла Юріївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3602 А]
 УДК 677.11.021.1 

11969. Семешко О. Я. Інтенсифікація технології фарбування вовняного волокна 
кислотними барвниками з використанням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія 
текстил. матеріалів, швейн. та трикотаж. виробів" / Семешко Ольга Яківна ; Херсон. 
нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-5847 А] УДК 677.31.027.423.1 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 
11970. Овчаров В. І. Фізико-хімічні засади вулканізації еластомерних композицій 

на основі дієнових каучуків в присутності органічних похідних кислот фосфору : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія 
полімер. і композиц. матеріалів" / Овчаров Валерій Іванович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — К., 
2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (51 назва). — 100 пр. — [2011-3803 А]
 УДК 678.028.074 

На ступінь кандидата 
11971. Вознюк В. Т. Інтенсифікація процесу охолодження екструдованих труб : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика і пром. теплоенергетика" / Вознюк В'ячеслав Тарасович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-7732 А] УДК 678.027.3:621.1.016 

11972. Гресь О. В. Отримання срібловмісних поліакрилатних та поліуретанових 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 
"Хімія високомолекуляр. сполук" / Гресь Олена Віталіївна ; НАН України, Ін-т хімії 
високомолекуляр. сполук. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-5638 А] УДК 678.744.32:678.664 

11973. Жильцова С. В. Епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного 
тверднення, одержані з використанням золь-гель методу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / 
Жильцова Світлана Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", 
[Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7219 А] УДК 678.686.046.36-022.532 

11974. Левченко В. В. Структура та електрофізичні властивості нанокомпозитів 
на основі термопластичних полімерів і вуглецевих нанотрубок : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / 
Левченко Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук, [Ун-т Клода Бернара (Ліон 1, CNRS), Франція]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4643 А] УДК 678.7.01.073 

11975. Миронюк О. В. Формування щільних тонкошарових структур у системі 
полімер—алюмосилікат—карбонат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Миронюк 
Олексій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3769 А] 

 УДК 678.7 
11976. Міщук О. А. Полімерні системи на основі іономерних поліуретанів і 

природних сполук, що здатні деградувати під впливом факторів довкілля : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 
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сполук" / Міщук Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-5209 А] УДК 678.664.019.3 

11977. Осташко В. В. Циклодекстринвмісні полімери та їх комплекси включення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія ви-
сокомолекуляр. сполук" / Осташко Вікторія Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії 
високомолекуляр. сполук. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-3845 А] УДК 678.7.01 

11978. Павленко А. А. Композиційні матеріали на основі відходів поліетиленте-
рефталату і поліаміду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Павленко Алла Анатоліїв-
на ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7040 А] 

 УДК 678.742.08.07 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і регулювання. 
Високі технології. Смарт-технології. 

На ступінь доктора 
11979. Ткачук Р. А. Розвиток теорії і методів побудови засобів високоінформа-

тивної електроретинографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Ткачук Роман Андрійович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Вінниця, 2011. — 
38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (53 назви). — 100 пр. — [2011-7912 А] 

 УДК 681.518:616-71 
11980. Узунов О. В. Розвиток теорії циклічно-модульного моделювання і 

проектування мехатронних систем та пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Узунов Олександр Ва-
сильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 39 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). — 100 пр. — [2011-7701 А] 

 УДК 681.52:004.896 

На ступінь кандидата 
11981. Баддур А. Методи і математичні моделі проектування територіально-

розподілених систем обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Баддур Алаа ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-6497 А] УДК 681.5:64.069.4 

11982. Войтюк В. В. Вимірювання витрати молока в молочній лінії доїльного 
апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.01 
"Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Войтюк Володимир Валентинович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4871 А]
 УДК 681.5.08 

11983. Дрьомін І. В. Узагальнені моделі та засоби з підвищення ефективності 
автоматичного регулювання частоти і потужності в об'єднаних енергосистемах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи 
та комплекси" / Дрьомін Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. — 
К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-4713 А]
 УДК 681.53 
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11984. Заліський М. Ю. Послідовне оцінювання показників надійності в системах 
експлуатації засобів аеронавігації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Заліський Максим 
Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-7748 А] УДК 681.5.032:629.735.083 

11985. Кіктєв М. О. Автоматизована система керування технологічним процесом 
одержання вуглекислих солей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Кіктєв Микола Олександро-
вич ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2011-6185 А] 

 УДК 681.5.01:661.74 
11986. Лисиця П. М. Адаптивне керування процесом виготовлення кварцових 

трубок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизація процесів керування" / Лисиця Павло Михайлович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 110 пр. — [2011-6686 А] 

 УДК 681.513 
11987. Мартинова Ю. В. Інформаційні технології адаптивної комп'ютеризованої 

системи навчання і тестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мартинова Юлія Володимирівна ; 
Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-7016 А] УДК 681.518+004.85 

11988. Пархоменко Ю. М. Автоматизація процесів керування висівом зернових 
культур сівалкою з урахуванням ідентифікації потоку насіння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Пархоменко Юрій Михайлович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6738 А] 

 УДК 681.513.015 
11989. Пугач М. В. Автоматизація керування процесом травлення струмовводів 

при виготовленні пальників дугових ртутних ламп : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Пугач 
Микола Васильович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-6765 А] УДК 681.51:621.357 

11990. Рубан С. А. Автоматизація процесу керування термічною обробкою 
залізорудних обкотишів з використанням прогнозуючих ANFIS-моделей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Рубан Сергій Анатолійович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпро-
петров. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-4023 А] УДК 681.513.54:622 

11991. Свинаренко М. С. Поліпшення характеристик гідравлічного гасителя 
шляхом удосконалення конструкції та вибору раціональних параметрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та 
гідропневмоагрегати" / Свинаренко Максим Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2011-4060 А] УДК 681.523 

11992. Скрип'юк Р. Б. Контроль технічного стану вертикальних валкових 
млинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 



   

 
496

"Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Скрип'юк Ростислав 
Богданович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-4105 А] 

 УДК 681.518:621.926.3 
11993. Смірнова Н. В. Автоматизована система керування процесом розмірної 

обробки деталей електричною дугою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Смірнова Наталія 
Володимирівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7077 А] УДК 681.5:621.7 

11994. Фоменко Б. В. Автоматизація процесів керування прямоточними 
котлоагрегатами з врахуванням технологічних обмежень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Фоменко Богдана Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2011-5557 А] 

 УДК 681.5:519.87 
11995. Червінська Н. В. Система автоматичного управління комплексом головно-

го водовідливу глибоких шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Червінська Наталія Володи-
мирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4311 А] 

 УДК 681.518.52:622.53 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь доктора 
11996. Сон Ю.-Я. Методи створення тривимірних зображень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / 
Юнг-Янг Сон ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 35 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (33 назви). — 100 пр. — [2011-5947 А] 

 УДК 681.7.02:532.783.087 

На ступінь кандидата 
11997. Стащук О. М. Оптичні волокна в режимі фотопружної анізотропії та їх 

застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 
"Оптоелектрон. системи" / Стащук Олег Михайлович ; Одес. нац. акад. зв'язку 
ім. О. С. Попова. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
120 пр. — [2011-4146 А] УДК 681.7.068 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 
11998. Артеменко М. П. Удосконалення конструкції жіночого плечового одягу з 

еластичних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Артеменко 
Марія Павлівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2011. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5976 А] УДК 687.016 

11999. Назарчук Л. В. Удосконалення процесу проектування плечового дитячого 
одягу на основі принципів трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. та трикотаж. 
виробів" / Назарчук Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. 
— К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3788 А]
 УДК 687.13.016 
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12000. Павленко В. М. Удосконалення конструкцій з'єднань з натягом в маши-
нах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Павленко Володимир Миколайович ; Київ. 
нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-4970 А] УДК 687.05 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 
12001. Герега О. М. Генезис структури і властивостей будівельних композиційних 

матеріалів. Комп'ютерне моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Герега Олександр Миколайович ; 
Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—32 (40 назв). — 100 пр. — [2011-2382 А] УДК 691:004.94 

На ступінь кандидата 
12002. Афанасьєв О. В. Цеолітонаповнені епоксидно-кам'яновугільні покриття 

для захисту від електрокорозії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Афанасьєв Олександр Валерійович ; 
Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(8 назв). — 120 пр. — [2011-5978 А] УДК 691.3:699.8 

12003. Вассім Ісмаіл. Металобетонне просторове перекриття із раціональними 
параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Вассім Ісмаіл ; М-во освіти і здоров'я України, 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2335 А]
 УДК 692.5:691.328 

12004. Гаврилюк В. П. Газосилікати автоклавного твердіння з компромісно 
оптимальними рівнями критеріїв якості та енергоємності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Гаврилюк 
Варвара Петрівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4877 А] УДК 691.31/.33 

12005. Горбачова Ю. М. Механізм корозії сталі під захисним покриттям та ро-
зробка епоксикам'яновугільного покриття на основі зневодненої кам'яновугільної 
смоли : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Буд. матеріали і вироби" / Горбачова Юлія Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп. — Х., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (9 назв). — 120 пр. — [2011-6063 А]
 УДК 691:699.8 

12006. Зоріна О. А. Ефективні стінові вироби з використанням осадів стічних 
вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали і вироби" / Зоріна Ольга Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. 
держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5682 А] УДК 691.4:628.336 

12007. Потійко Л. О. Удосконалення технології виробництва теплоізоляційних 
матеріалів на основі гранульованих доменних шлаків для промислової ізоляції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і 
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вироби" / Потійко Лілія Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. 
акад. буд-ва та архіт". — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1998 А] УДК 691:699.866 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 
12008. Борисов О. О. Оптимізація технології приклеювання пінополістирольних 

плит при утепленні фасадів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Борисов Олександр 
Олександрович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7154 А] УДК 692.231.2:699.86 

12009. Гвоздьова А. Г. Звищена вантова система покриття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Гвоздьова Анастасія Геннадіївна ; Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструк-
цій", [Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт.]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5622 А] УДК 692.47 

12010. Гладун І. Т. Технологія влаштування фундаментів з розташованими 
поруч будинками в умовах щільної міської забудови : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 
Гладун Ігор Тарасович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5360 А]
 УДК 692.1.059.7 

12011. Давід Яфі. Зниження зусиль у підводних трубопроводах великих діаметрів 
при будівництві глибоководних випусків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Давід Яфі ; 
Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-5651 А] УДК 69.057.47 

12012. Дмитрієва Н. В. Технологія приготування спеціальних розчинів для 
прокладання комунікацій безтраншейним методом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 
Дмитрієва Ніна Вікторівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7206 А] УДК 666.322 

12013. Кухар Г. В. Конструктивні заходи захисту споруд на карстонебезпечних 
територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кухар Ганна Володимирівна ; Донбас. нац. 
акад. буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5032 А] УДК 69.05 

693 Будівельні роботи загалом. Кам'яні та бетонні роботи.  
Асфальтування 

На ступінь доктора 
12014. Бабиченко В. Я. Струменева технологія бетонування із застосуванням 

еластичних метальних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Бабиченко Віктор 
Якович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—34 (33 назви). — 100 пр. — [2011-6887 А] УДК 693.546.5 

12015. Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-тех-
нологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. 
пром. та цивіл. буд-ва" / Кравчуновська Тетяна Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2011. — 33 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (50 назв). — 100 пр. — [2011-3537 А] 

 УДК 69.059.7 

На ступінь кандидата 
12016. Данелюк В. І. Технологія влаштування бетонних підлог за допомогою 

метального пристрою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Данелюк Вадим Ілліч ; 
Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2011-5374 А] УДК 693.546.5 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь доктора 
12017. Лабай В. Й. Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергоефектив-

ності роботи холодильних машин для охолодження повітря : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенерге-
тика" / Лабай Володимир Йосифович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. 
— 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (42 назви). — 100 пр. — [2011-3585 А] 

 УДК 697.94 

На ступінь кандидата 
12018. Гирман Л. В. Теплотехнічні властивості огороджувальних конструкцій 

із замкнутими повітряними прошарками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гирман 
Лілія Віталіївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5359 А]
 УДК 697.132:692.232 

12019. Макаренко О. В. Повітряний режим приміщень при періодичній венти-
ляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вен-
тиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Макаренко Олександр Володимирович ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. 
— Х., 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 120 пр. — [2011-3660 А]
 УДК 697.95 

12020. Солод Л. В. Метод розрахунку і раціональні параметри інфрачервоних 
трубчастих газових обігрівачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Солод Леонтіна 
Валеріївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [ДВНЗ "Придніпров. держ. 
акад. буд-ва та архіт."]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-4127 А] УДК 697.245 

12021. Сподинюк Н. А. Енергоефективне теплозабезпечення приміщень пташ-
ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Венти-
ляція, освітлення та теплогазопостачання" / Сподинюк Надія Андріївна ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6804 А] УДК 697.92 

12022. Шовкалюк М. М. Вплив температурно-погодних та експлуатаційних 
факторів на рівень ефективності теплопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Шовкалюк 
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Марина Михайлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7114 А]
 УДК 697.34 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.  
ІГРИ. СПОРТ 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 
12024. Башар Сулейман Абдалла Аттавна. Принципи архітектурно-планувальної 

організації торгово-розважальних комплексів : (на прикл. країн Близького Сходу) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель 
та споруд"] / Башар Сулейман Абдалла Аттавна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 13—14. — 130 пр. — [2011-2276 А] УДК 711.552.1(5-15) 

12026. Гатальська Н. В. Інтродуценти парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 
Центральнопридніпровської височинної області : (особливості формув., комплекс. 
оцінка, перспективи використ.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Гатальська Надія Вікторівна ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6927 А] 

 УДК 712.253(477.4) 
12027. Клєвцєвич Н. А. Формування інституціональних умов партнерства 

приватного та держвного секторів у комунальному господарстві України : (на прикл. 
п-в водопровідно-каналізац. госп-ва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клєвцєвич Наталія 
Анатоліївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-7825 А] УДК 711.8:334.72(477) 

12028. Лавлинська І. О. Методика формування садово-паркових об'єктів : (на прикл. 
об'єктів Півд. берега Криму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
[спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архіт." / Лавлинська Ірина Олександрівна ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. 
буд-ва]. — Полтава, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-4943 А] УДК 712.01(477.75) 

12029. Маєвський К. В. Бріофлора міста Києва та перспективи використання її 
представників у садово-парковому будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Маєвський Костян-
тин Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2625 А] 

 УДК 712.4(477-25):582.32 
12030. Олейнюк О. Р. Біотопи двориків старовинної частини Львова та шляхи 

їх озеленення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 
"Ліс. культури та фітомеліорація" / Олейнюк Оксана Романівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2011-5768 А] 

 УДК 712.4:712.253/.256(477.83-25) 
12031. Піхало О. В. Біологічні та екологічні особливості зростання вуличних 

насаджень в історичній частині м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Піхало Олеся 
Віталіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3912 А] 

 УДК 712.4:502.17](477-25) 
12032. Солодов В. В. Територіальна організація приморського екополісу : (на прикл. 

Севастопол. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / Солодов Валерій Васильо-
вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0494 А] УДК 711.2(477.75-21) 

12033. Шешукова С. В. Принципи формування систем громадського обслугову-
вання в приморських курортно-рекреаційних зонах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архіт." / Шешукова 
Світлана Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-4380 А] УДК 711.455 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 
12034. Тарас Я. М. Церковна дерев'яна архітектура українців Карпат у системі 

традиційно-побутової культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Тарас Ярослав Миколайович ; НАН України, Ін-т 
українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2011. — 33 с. — Бібліогр.: 
с. 26—31 (55 назв). — 150 пр. — [2011-5060 А] УДК 726.54(=161.2)(292.451/.454) 

12035. Чечельницький С. Г. Методологічні основи візуальної екології архітек-
турного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт. : 
[спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Чечельницький Сергій 
Георгійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 30—33 (28 назв). — 150 пр. — [2011-7104 А] УДК 72.01 

На ступінь кандидата 
12036. Абрамюк І. Г. Принципи формування архітектури житла міста Луцька і 

їх актуальність в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
спец. 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Абрамюк Інна Георгіївна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5961 А] УДК 728.1.012(477.82-25) 

12037. Бессарабова О. В. Імпресивна графоаналітична модель в проектуванні 
об'єктів дизайну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Бессарабова Олена Віталіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва 
і архіт., [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5578 А] УДК 7.05+658.512.2 

12038. Водзинський Є. Є. Принципи та методи охорони видового розкриття 
пам'яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970—1990-ті рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація 
пам'яток архіт." / Водзинський Євгеній Євгенович ; М-во культури України, Нац. 
акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2011. — 29 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5610 А] УДК 72.01 

12039. Дудка О. М. Розвиток формоутворення театральних будівель під впливом 
архітектурних конкурсів 1920—1930-х років : (на прикл. конкурсу на театр масового 
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муз. дійства в Харкові) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
[спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Дудка Олена Миколаїв-
на ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-5384 А] УДК 725.82.012"1920/1930" 

12040. Іванов-Костецький С. О. Принципи архітектурно-функціональної реабі-
літації історичних промислових будівель та споруд : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / 
Іванов-Костецький Сергій Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2011. — 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-6161 А] УДК 725.4:69.059.25 

12041. Ніфонтова М. О. Система методів удосконалення композиційних засобів 
архітектурних об'єктів : (на прикл. малоповерх. житл. забудови) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 
архіт." / Ніфонтова Марія Олексіївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3835 А] 

 УДК 728.012 
12042. Ревський І. С. Методичні основи регенерації та реконструкції класицис-

тичних площ : (на прикл. міст Центр. та Півд. України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 
архіт." / Ревський Іван Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5270 А] 

 УДК 72.025.4:711.4 
12043. Сидор М. Б. Галицька придорожня каплиця другої половини ХІХ — 

ХХ століть: культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сидор Михайло Богда-
нович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4082 А] УДК 726:27-523.43](477.83/.86)"18/19" 

12044. Соловій Л. С. Особливості формування спеціальних типів житла для 
бездомних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 
"Архіт. будівель та споруд" / Соловій Любов Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2011. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2011-6378 А] 

 УДК 728.1:364.682.42 
12045. Соломатіна А. В. Принципи архітектурно-планувальної організації 

навчально-тренувальних баз футбольних клубів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Соломатіна Аліса 
Валентинівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-
тюка]. — Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-6380 А] УДК 725.85 

12046. Степанюк А. В. Архітектурно-планувальна реконструкція центральних сіл 
первинної системи розселення : (на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / 
Степанюк Андрій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2011. — 20, [5] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-6386 А] 

 УДК 72.01:711.3](477.83) 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Графіка 

На ступінь кандидата 
12047. Божко Т. О. Методичні основи удосконалення проектування продукції 

графічного дизайну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
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[спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Божко Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-4437 А] УДК 766 

12048. Калашнікова О. А. Зображальний аспект візуальної мови графічного 
дизайну : (на матеріалі плаката) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Калашнікова Олена Андріївна ; Харків. 
держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-3394 А] УДК 766.05:655.3.066.24 

12049. Котляр О. Р. Образи штетла в українському мистецтві першої третини 
ХХ ст. у контексті європейських художніх пошуків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Котляр Олена 
Романівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2011-3515 А] УДК 75.036:39(=411.16)](477) 

12050. Криштопайтіс В. В. Класична типографіка друкованих видань в умовах 
цифрового набору: функціональні та естетичні аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Криштопайтіс Валентина 
Володимирівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3550 А] УДК 766.012:004.92 

12051. Смолій Ю. О. Хатнє малювання Петриківки другої половини XIX — 
першої третини XX століття : (витоки, еволюція, худож. особливості) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. 
мистецтво" / Смолій Юлія Олександрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фолькло-
ристики та етнографії ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—
13 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2007 А] УДК 75.058:643(477.63)"18/19" 

12052. Турчак Л. І. Еволюція образотворчого мистецтва в незалежній Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Турчак Леся Іванівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 
К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1409 А] 

 УДК 75.03(477)"1991/2011" 
12053. Чжан Біюнь. Китайський живопис жанру "хуа-няо": традиції і новаторські 

рішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 
"Образотвор. мистецтво" / Чжан Біюнь ; Львів. акад. мистецтв. — Львів, 2011. — 
24 с. — Бібліогр.: с. 19 (3 назви). — 100 пр. — [2011-0586 А] УДК 75.03(510) 

77 Фотографія, техніка кінематографії та подібні процеси 

На ступінь кандидата 
12023. Павлов І. Є. Фотографія у графічному дизайні: засоби художньо-образної 

виразності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.07 "Дизайн" / Павлов Ілля Євгенійович ; Харків. держ. акад. дизайну і 
мистецтв. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3852 А]
 УДК 77:76.012 

12025. Підгурний І. С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх 
фотографіях Михайла Грейма (др. пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Підгурний Іван Станіславович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3901 А] УДК 77.01(477.43)"18/19" 
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78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 
12054. Єфіменко А. Г. Католицька меса першої половини — середини ХХ століття: 

художньо-естетичні та літургійні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Єфіменко Аделіна Геліївна ; Нац. 
муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 
(29 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5663 А] УДК 783.21.08:272]"19" 

На ступінь кандидата 
12055. Авраменко Н. О. Оперна творчість Франца Шрекера: проблеми ціліс-

ності стилю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Авраменко Надія Олександрівна ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). 
— 100 пр. — [2011-4403 А] УДК 782.071.1(436)(092) 

12056. Афоніна О. С. Євроінтеграційні тенденції розвитку музичного мистецтва 
в Україні кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Афоніна Олена 
Сталівна ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-5981 А] УДК 78.03(477)"19/20" 

12057. Гулянич Ю. М. Творчість Богдана Котюка в контексті музичної практики 
України кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Гулянич Юрій Миколайович ; 
Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5250 А]
 УДК 78.071.1(477)"19/20" 

12058. Гумен О. І. Арфа в Україні: композиторський і виконавський аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Гумен Олександра Ігорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-5127 А] УДК 780.613.071.1(477) 

12059. Долгіх М. В. Становлення музичного професіоналізму Єлисаветградщини 
(1900—1920-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Долгіх Марина Василівна ; НАН України, Ін-т 
мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 150 пр. — [2011-5186 А] 

 УДК 78.03(477.65)"1900/1920" 
12060. Жерздєв О. В. Специфіка фактури у музиці для шестиструнної (класичної) 

гітари соло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистец." / Жерздєв Олексій Володимирович ; Харків. держ. ун-т 
мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — 150 пр. — [2011-5190 А] УДК 780.8:780.614.131 

12061. Зінська Т. В. Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі 
України кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Зінська Тетяна 
Володимирівна ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 11—13 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4918 А] УДК 78.01(477)"19/20" 

12062. Кметюк Т. В. Мистецька діяльність диригента Дмитра Котка в контексті 
хорової культури Західної України (20—70-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кметюк 
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Тарас Васильович ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-4726 А] УДК 78.087.68.071.2(477.8)"19" 

12063. Лисюк С. Р. Наративний підхід в характеристиці стильових і стилістич-
них властивостей фортепіанного виконавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лисюк Світлана Ремізівна ; 
Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (4 назви). — 120 пр. — [2011-4946 А] УДК 780.616.432.03 

12064. Лукашенко Н. О. Стильові основи фортепіанної поетики В. П. Задераць-
кого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 
"Муз. мистецтво" / Лукашенко Наталія Олександрівна ; Одес. держ. муз. акад. 
ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
120 пр. — [2011-5303 А] УДК 780.8.03:780.616.432 

12065. Мамбетова Г. Р. Типологія переходу від монодії до багатоголосся на 
прикладі музичних культур арабо-перських традицій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Мамбетова 
Гульшен Рустемівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 140 пр. — [2011-4950 А] УДК 781.7 

12066. Михайленко М. П. Теоретичні основи формування виконавської майстер-
ності гітариста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Михайленко Микола Петрович ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-4959 А] УДК 780.614.131 

12067. Мокрогуз І. М. Теорія аплікатури в сучасному бандурному виконавстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Мокрогуз Інна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревсь-
кого, [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника]. — Х., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3739 А] УДК 780.616.1.01 

12068. Новосядла І. С. Сучасні тенденції формування українського фортепіан-
ного репертуару для дітей (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Новосядла 
Ірина Степанівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2011-5143 А] 

 УДК 780.8:780.616.432](477)"19/20"-053.5 
12069. Олексів Я. В. Рецепція жанрів сюїти і партити в українській баянній 

музиці другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Олексів Ярослав Володимирович ; 
Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3807 А] УДК 780.647.2.083.1(477)"19" 

12070. Оленюк Д. В. Творчість М. О. Менцинського у контексті європейського 
оперного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Оленюк Діана Василівна ; Київ. нац. 
ун-т культури та мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-6285 А] УДК 782.1(477)(092) 

12071. Проніна Н. В. Феномен творчості А. Караманова в музичному мистецтві 
останньої третини ХХ століття : (на прикл. творів 1960—1990 років) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Проніна Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 
130 пр. — [2011-5221 А] УДК 78.071.1+781.6](477)"19" 
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12072. Романова А. В. Комунікативна роль імпровізаційності у полі діяльності 
сучасного піаніста-виконавця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Романова Аліна Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
150 пр. — [2011-7057 А] УДК 78.09.083.6 

12073. Слабченко М. О. Музична культура Херсонщини у контексті регіональних 
культуротворчих процесів (кінець ХІХ — початок ХХ століть) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Слабченко Марія Олександрівна ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 
2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4108 А] 

 УДК 78.03(477.72)"18/19" 
12074. Соланський С. С. Виконавський дискурс барокової клавірної музики : 

(на прикл. інтерпретації творів Й. С. Баха) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Соланський Степан Степа-
нович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4804 А] УДК 78.03 

12075. Супрун О. В. Мистецтво джазу як форма взаємодії музичних культур : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Супрун Олена Володимирівна ; М-во культури України, Нац. 
акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-7447 А] УДК 78.036.9 

12076. Сухленко І. Ю. Виконавський стиль Володимира Горовиця у руслі розвитку 
романтичної традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвоз-
нав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сухленко Ірина Юріївна ; Харків. нац. ун-т 
мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-4169 А] УДК 780.616.433.071.2 

12077. Тищенко О. В. Літургія в українській музиці кінця ХХ — початку 
ХХІ століть : (до пробл. співвідношення обряду і жанру) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Тищенко 
Олена Вячеславівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4195 А] УДК 783.2(477)"19/20" 

12078. Трунез Ю. М. Українська пісенна культура у вимірах національної мен-
тальності : (творчість Н. Матвієнко) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Трунез Юлія Миколаївна ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). 
— 100 пр. — [2011-5065 А] УДК 784.4.072.1(477) 

12079. Флейчук Х. О. Хорова Шевченкіана кінця ХХ — початку ХХІ століть: 
соціокультурний та диригентсько-інтерпретаційний аспекти : (на матеріалі хор. творів 
М. Скорика, В. Камінського) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Флейчук Христина Орестівна ; Львів. 
нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-4260 А] УДК 78.087.68.071.2(477) 

12080. Шадріна-Личак О. В. Безтактова прелюдія як репрезентант французького 
клавесинного стилю ХVІІ — початку ХVІІІ століття: аспекти виконавського прочитання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 



   

 
507

мистецтво" / Шадріна-Личак Ольга Віталіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайков-
ського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4348 А] 

 УДК 780.651.1.083.2(44)"16/17" 
12081. Шамігов А. О. Особливості опосередкування фольклору в оригінальній 

музиці українських композиторів для баяна соло : (фольклор. неоромантизм, неофолькло-
ризм, нова фольклор. хвиля) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Шамігов Андрій Олександро-
вич ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-7872 А] УДК 780.8:780.647.2]:398.8(477) 

12082. Шехтман Г. М. Ретроспектива естрадно-вокального виконавства ХХ століт-
тя : (на матеріалі укр.-рос. та нім. традицій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистец." / Шехтман Ганна Матвіївна ; 
Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5237 А] УДК 784.4.03(477+430)"19" 

12083. Ян І. М. Музична культура Харкова 20 — початку 30-х років ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Ян Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 
К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7878 А] 

 УДК 78.03(477.54) 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 
12084. Кульчинська Л. М. Жанрові механізми смислоутворення в артхаузному 

та мейнстрімовому кіно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.04 "Кіномистецтво, телебачення" / Кульчинська Леся Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5302 А] 

 УДК 791.43.03 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 
12085. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону: ста-

новлення та тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бігус Ольга Олегівна ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-5005 А] УДК 792.83:793.31](477) 

12086. Медвідь Т. А. Розвиток хореографічної культури національних меншин 
Херсонщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Медвідь Тетяна Анатоліївна ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-3710 А] УДК 792.8(477.72)-054.57(091) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 
12087. Худолій О. М. Теоретико-методичні засади системи підготовки юних 

гімнастів 7—13 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання 
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і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Худолій Олег Миколайович ; Нац. 
ун-т фіз. виховання і спорту України, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 
К., 2011. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (52 назви). — 100 пр. — [2011-4285 А]
 УДК 796.41.032.2.011.3 

12088. Шинкарук О. А. Відбір спортсменів і орієнтація їх підготовки в процесі 
багаторічного вдосконалення : (на матеріалі олімп. видів спорту) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Шинкарук Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2011. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34. — 100 пр. 
— [2011-7874 А] УДК 796.015.83 

На ступінь кандидата 
12089. Андрєєва Р. І. Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі 

спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Андрєєва Регіна Ігорівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Вінниц. держ. 
пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4409 А] УДК 796.412.24.015-055.25 

12090. Бабій В. Г. Використання засобів тенісу у підвищенні фізичного стану 
хлопчиків і дівчаток 12—14 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення" / Бабій Вікторія Григорівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури 
і спорту, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5327 А] УДК 796.342.011.1-053.6 

12091. Бичук І. О. Технологія профілактики плоскостопості дітей старшого 
дошкільного віку засобами фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. вихован-
ня різних груп населення" / Бичук Ігор Олександрович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника", [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Івано-Франківськ, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6505 А]
 УДК 796.011.3-053.4:617.586-007.5-084 

12092. Вржесневський І. І. Оцінка фізичних можливостей студентів у системі 
медико-педагогічного контролю у процесі фізичного виховання спеціального відділен-
ня ВУЗу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спор-
ту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Вржес-
невський Іван Іванович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4875 А] 

 УДК 796.011.3 
12093. Гридько Л. А. Фізична реабілітація вагітних з анемією на санаторно-

курортному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Гридько Людмила Анатоліївна ; Нац. 
ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4891 А] УДК 796:615.8:618.3 

12094. Жук Г. О. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом 
з дітьми молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення" / Жук Ганна Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 
— К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-
5664 А] УДК 796.412.011.3-053.2 
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12095. Захарченко І. В. Адаптація кісткової тканини спортсменок високої ква-
ліфікації до фізичних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Захарченко 
Інна Василівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5676 А] 

 УДК 796.041.015-055.2:611.018.4 
12096. Лань Давей. Оцінка і використання рекреаційних ресурсів провінції 

Хебей (Китай) для цілей спортивно-оздоровчого туризму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Лань Давей ; Харків. держ. акад. фіз. культури. 
— Х., 2011. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3598 А]
 УДК 796.5:332.122:379.84](511.1) 

12097. Лі Бо. Підвищення спеціальної підготовленості на підставі аеробних 
можливостей у спортивних танцях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Лі Бо ; Нац. 
ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2011-3632 А] УДК 796.412:792.8 

12098. Луцький В. Я. Стан і перспективи розвитку активного туризму в Українсь-
ких Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 
спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Луць-
кий Василь Ярославович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 
Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2011-6696 А] УДК 796.5(234.421.1) 

12099. Лю Лу. Науково-методичне обґрунтування професійної діяльності 
спеціалістів фізичної культури і спорту в Китайській Народній Республіці : (на прикл. 
провінції Хебей) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання 
та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 
Лю Лу ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4504 А] УДК 796.062(511.1) 

12100. Лядська О. Ю. Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування 
з фітболом жінок першого зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Лядська Ольга Юріївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури 
і спорту. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-5304 А] УДК 796.332.015-055.2 

12101. Мартинюк О. А. Корекція порушень просторової організації тіла студенток 
у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Мартинюк Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6154 А]
 УДК 796.011.3-057.875 

12102. Мартинюк О. В. Ефективність використання кругового тренування на 
заняттях аеробікою з жінками першого зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Мартинюк Ольга Вікторівна ; Дніпропетров. 
держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7757 А] УДК 796.015.572 
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12103. Миценко Є. В. Відбір і орієнтація юних легкоатлетів-бігунів 9—11 років 
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" / Миценко Євген 
Вікторович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5086 А] УДК 796.422.093-053.6 

12104. Пашков І. М. Розвиток координаційних здібностей тхеквондистів на 
етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Пашков 
Ігор Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3873 А] УДК 796.837.012.2 

12105. Подгаєцький А. В. Розвиток адаптивної фізичної культури в системі 
навчання та виховання дітей з вадами зору в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Подгаєцький Андрій 
Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-6311 А] 

 УДК 796.035:376-056.262(477) 
12106. Подоляка А. Є. Диференціація рухливих ігор у фізичному вихованні 

дошкільників 5—6 років засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Подоляка Анастасія Євгеніївна ; Харків. 
держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3929 А] УДК 796.2.011.3-053.4 

12107. Рашед Сауд Куфтан Аладван. Профілактика порушень структурно-
функціонального стану кісткової тканини у студентів засобами фізичної реабілітації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Рашед Сауд Куфтан Аладван ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4978 А] УДК 796.012.6:616.71-007.234-084]-057.875 

12108. Рибачок Р. О. Підвищення спеціальної працездатності кваліфікованих 
боксерів позатренувальними засобами в процесі змагальної діяльності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 
"Олімп. і проф. спорт" / Рибачок Роман Олександрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-6335 А] УДК 796.83.071.2.015 

12109. Смоляр І. І. Диференціація лідерських якостей спортсменів у чоловічих 
і жіночих командах : (на прикл. ігр. видів спорту) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Смоляр Ірина Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання та спорту України. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4114 А] 

 УДК 796.071.2:316.46 
12110. Сушко Р. О. Удосконалення змагальної діяльності на основі моделювання 

техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток різного амплуа : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 
"Олімп. і проф. спорт" / Сушко Руслана Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-5873 А] УДК 796.323.2.093-055.2 
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12111. Титович А. О. Індивідуалізація тренувального процесу на основі враху-
вання психічного стану спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Титович 
Андрій Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4192 А] УДК 796.015 

12112. Тумілович Г. Г. Фізична реабілітація осіб з хронічною нирковою недостат-
ністю, які перебувають на гемодіалізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Тумілович Ганна 
Геннадіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Дніпропетров. держ. ін-т 
фіз. культури і спорту]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-5000 А] УДК 796.012.6:616.61-008.64 

12113. Чернієнко О. А. Підвищення фізичної працездатності студенток 16—17 
років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Чернієнко 
Олександр Андрійович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Міжнар. 
екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Івано-Франківськ, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-4323 А] 

 УДК 796.011.3-057.87 
12114. Шиян В. М. Критерії відбору бадмінтоністів на етапі попередньої базової 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Шиян Володимир Миколайович ; 
Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6855 А] УДК 796.344.015.31 

12115. Юссеф Юссеф Алі. Соціальні та організаційно-правові аспекти розвитку 
фізичної культури і спорту в Республіці Ліван : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Юссеф Юссеф Алі ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 
— К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-4536 А]
 УДК 796.065(569.3) 

12116. Ярмак О. М. Скринінг-система фізичного стану юнаків 15—17 років в 
процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Ярмак Олена Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 
— К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6878 А]
 УДК 796.011.3-053.7 

12117. Яхно Є. Г. Комплексний розвиток фізичних і моральних якостей дітей 
старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Яхно Євгеній Григорович ; Дніпропетр. держ. 
ін-т фіз. культури і спорту, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 
ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6880 А] УДК 796.011.3-053.4 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

На ступінь доктора 
12118. Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної 

парадигми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.07 
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"Фольклористика" / Ярмоленко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2011-5956 А] 

 УДК 801.81:398.21(=161.2) 

На ступінь кандидата 

12119. Сазанович Л. В. Образна стереотипізація як модель організації фольклор-
ного тексту : (на матеріалі амер. англомов. фольклор. балади) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Сазанович Лариса 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2011-4797 А] УДК 801.81:398.21](73) 

12120. Сивокінь Г. В. Просодичні засоби актуалізації епістемічної модальності в 
науково-популярному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Сивокінь Ганна Володимирівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6365 А] УДК 801:[811.111+811.161.2 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

12121. Саплін Ю. Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Саплін 
Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Класич. приват. 
ун-т]. — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (40 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-5316 А] УДК 81'27'37 

На ступінь кандидата 

12122. Гізер В. В. Краєзнавча лексика як об'єкт перекладу : (на матеріалі текстів 
краєзнав. характеру) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Гізер Валерія Володимирівна ; Херсон. держ. 
ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4466 А] УДК 81'25:908 

12123. Джелілов А. А. Когнітивна діяльність людини в кримськотатарській, 
англійській та українській фразеології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Джелілов Ахтем Алійович ; Донец. нац. 
ун-т, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6082 А] 

 УДК 81'373.72=512.19=111=161.2 
12124. Довганчина Р. Г. Відтворення ідіостилю Ернеста Гемінґвея в українських 

та російських перекладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Довганчина Руслана Григорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-6087 А] УДК 81'373.72'25:821.111(73).09(092) 

12125. Єнчева Г. Г. Лінгвокогнітивне моделювання процесу перекладу авіаційних 
термінів : (на матеріалі англ.-укр. версій нормат.-техн. документації ІСАО) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / 
Єнчева Галина Григорівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого", [Нац. авіац. ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-5083 А] УДК 81'255.2:656.7(038) 
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12126. Кондратьєва О. В. Когезія та когерентність у перекладі наукової прози : 
(на матеріалі наук. ст. та моногр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Кондратьєва Оксана Валеріївна ; 
Держ. закл. "Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. авіац. ун-т]. 
— Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5196 А] 

 УДК 81'255 
12127. Маркіна М. Г. Функціональний опис невихідних текстів : (на матеріалі 

текстів-перекл. і текстів-переказ.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.15 "Загал. мовознавство" / Маркіна Марія Геннадіївна ; 
Донец. нац. ун-т, Філол. факультет, [Крим. республік. ін-т післядиплом. пед. освіти]. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-6153 А] УДК 81'1'42 

12128. Мигович І. В. Етнолінгвістичні закономірності функціонування концепту 
інтимність у різносистемних мовах : (на матеріалі укр., англ., італ. мов) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
Мигович Ірина Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6248 А] 

 УДК 81'373 
12129. Оленяк М. Я. Семантико-синтаксичні функції уточнення в англійській, 

українській та польській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Оленяк Мар'яна Ярославівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-6286 А] УДК 81'367.7'37 

12130. Павлова І. А. Числівник у художньому тексті поетів-шістдесятників: 
структура, семантика, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Павлова Інна Андріївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-3853 А] УДК 81'367.627:821.161.2-1.09 

12131. Панченко Г. О. Механізми реалізації державної мовної політики в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Панченко Ганна Олександрівна ; Одес. регіон. ін-т держ. 
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3865 А] УДК 81'272(477) 

12132. Подєнєжна Т. О. Номінація людини за фізичною ознакою в англійській, 
німецькій, українській і російській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Подєнєжна 
Тетяна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6312 А] УДК 81'373.23 

12133. Поліщук В. Л. Фразеологічні одиниці на позначення вживання алкоголю 
в різносистемних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Поліщук Вікторія Леонідівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. славіст. ун-т]. — Одеса, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6316 А] 

 УДК 81'373.7 
12134. Потапова А. Є. Відтворення стилістичних засобів у перекладі дитячої 

художньої літератури : (на матеріалі укр., нім. та рос. пер. творів Дж. К. Ролінґ) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Пе-
рекладознавство" / Потапова Анна Євгенівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5220 А] УДК 81'255.4 

12135. Рідель Т. М. Формування мотивації учіння студентів аграрних універси-
тетів у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Рідель Тетяна Миколаївна ; 
Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4009 А] УДК 81'243:63 

12136. Руденко Н. С. Екологічна лексика як об'єкт перекладу : (на матеріалі 
словник. ст., анот., звіту, а також публіцист. ст. на екол. тематику) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / 
Руденко Наталя Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. 
— Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4025 А]
 УДК 81'25'373:502 

12137. Синчак О. П. Прагмариторичні та когнітивно-семантичні особливості 
жіночого автобіографічного дискурсу : (на матеріалі англ., пол. і укр. мов) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 
Синчак Олена Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-6792 А] УДК 81'42 

12138. Смужаниця Д. І. Запозичення як результат контактування мов : (на матеріалі 
юрид. термінів укр. і фр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Смужаниця Діана Іванівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6799 А] УДК 81'373 

12139. Тараненко О. Г. Концепт мудрість у різносистемних мовах : (на матеріалі 
укр., англ. та фр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Тараненко Ольга Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т, 
[Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Донецьк, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4174 А] УДК 81'42 

12140. Фоміна С. Б. Концепт простору у фантастичному дискурсі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
Фоміна Світлана Борисівна ; Донец. нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6428 А]
 УДК 81'42 

12141. Французова К. С. Корпоративний лексикон як об'єкт перекладу : (на 
матеріалі корпор. бізнес-тренінгів, слоганів і презентацій) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Французова 
Катерина Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. 
— Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4265 А]
 УДК 81'373'25 

12142. Хан О. Г. Детектив як тип тексту: перекладознавчий аспект : (на матеріалі 
британ. й амер. детективів та їх пер.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Хан Олена Георгіївна ; Херсон. 
держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-4271 А] УДК 81'25:821.11-312.4 
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12143. Чікібаєв А. Г. Прецедентні феномени в структурі мовної особистості 
студента-філолога : (на матеріалі англ., фр., укр. та рос. мов) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Чікібаєв Аркадій 
Геннадійович ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6466 А] УДК 81'27 

12144. Шаля О. І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-
дискурсивні та лінгвокультурні параметри : (на матеріалі англо-амер. ст. у галузі 
електроніки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Шаля Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Центр 
наук. дослідж. та викл. інозем. мов НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-6470 А] УДК 81'362-115 

12145. Шарапа М. В. Вербальні та невербальні компоненти у весняно-літніх 
календарних обрядах Середнього Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Шарапа Марина Василівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. 
— 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2011-5927 А]
 УДК 81'28:398.332(=161.2) 

12146. Шлапаков О. С. Мовленнєвий жанр "поздоровлення": комунікативно-
прагматичні та стуктурно-семантичні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Шлапаков Олег Сергійович ; 
Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4388 А] 

 УДК 81-25:82-84 
12147. Якимчук А. П. Стратегія очуження в перекладі та питання етнокультур-

ної приналежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Якимчук Аліна Петрівна ; Держ. закл. "Пів-
денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. 
акад."]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2011-5950 А] УДК 81'255.4'282 

811 Мови природні та штучні 

811.1/.2 Індоєвропейські мови 

На ступінь доктора 
12148. Образцова О. М. Лінійна організація висловлення в англійській, російській 

та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Образцова Олена Михайлівна ; 
Донец. нац. ун-т, [Міжнар. гуманіт. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2011-7347 А] УДК 811'367.52-115=111=161.1=161.2 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
12149. Александрук І. В. Вербалізація можливих світів у жанрі фентезі : (на 

матеріалі творів сучас. англ. та амер. авт.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Александрук Ірина Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. славіст. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5323 А] УДК 811.11-26:82-312.9 
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12150. Бакалінський М. Л. Розвиток і функціонування лексикону організованих 
злочинних угруповань в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бакалінський Михайло Луісович ; Херсон. 
держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-4847 А] УДК 811.111'276.45(73) 

12151. Барбанюк О. О. Лінгвосеміотичні характеристики гіперреальності в 
англомовному художньому тексті жанру фентезі : (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн 
циклу "Земномор'я") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Барбанюк Олеся Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5575 А] УДК 811.11'22'42 

12152. Ваховська О. В. Вербалізація концепту гріх в англомовному дискурсі 
ХІV—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ваховська Ольга Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-6915 А] УДК 811.111'371-112 

12153. Велівченко В. О. Імплікатура як спосіб трансляції емоцій мовця : (на 
матеріалі сучас. англомов. Емотив. дискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Велівченко Віктор Олегович ; 
Херсон. держ. ун-т, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Херсон, 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4866 А] УДК 811.111'42 

12154. Візнюк О. В. Дериваційно-ономасіологічний аспект розвитку префіксального 
словотворення в англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Візнюк Ольга Василівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-7165 А] УДК 811.111'373.2 

12155. Віротченко С. А. Проксемічна складова англомовного діалогічного 
дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Віротченко Світлана Андріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-7167 А] 

 УДК 811.111'42'22 
12156. Воробйова М. В. Алюзія в англомовному публіцистичному дискурсі: струк-

тура, семантика, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Воробйова Марина Вікторівна ; Херсон. 
держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-7173 А] УДК 811.111'272'22 

12157. Герцовська Н. О. Лексико-семантичне поле успіху як складова категориза-
ції і концептуалізації дійсності : (на матеріалі англ. та укр. мов) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 
мовознав." / Герцовська Наталія Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5290 А] УДК 811.111+811.161.2]'373-115 

12158. Гирин О. В. Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: 
структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гирин Олег Володимирович ; 
Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Херсон, 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6054 А] УДК 811.111'367.626.8 
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12159. Гладкоскок Л. Г. Прикметники зі значенням "темний" і "світлий" у 
сучасній англійській мові: семантика, синтагматика, парадигматика : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гладкоскок 
Леся Григорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4880 А] 

 УДК 811.111'373 
12160. Гошилик Н. С. Лексична репрезентація часу в системі сучасної англійсь-

кої мови та публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гошилик Наталія Сергіївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5368 А] УДК 811.111'42 

12161. Данилович О. Д. Сполучуваність прикметників з іменниками в сучасній 
англійській мові : (на матеріалі публіц., наук. та худож. стилів) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Данилович 
Оксана Дмитрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4896 А] 

 УДК 811.111'367.622/.623 
12162. Денисенко Н. В. Відтворення емфази в англо-українських художніх перекла-

дах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 
"Перекладознавство" / Денисенко Надія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6080 А] 

 УДК 811.111'255.4 
12163. Жихарева Н. А. Семантико-прагматична інтерпретація суб'єктно-предикат-

них відношень у структурі мовленнєвих актів : (на матеріалі англ. та укр. мов) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
Жихарева Наталія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Горлів. держ. 
пед. ін-т інозем. мов]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-6594 А] УДК 811.111+811.161.2]'324'37 

12164. Жукова Н. М. Роль субкультури арго у формуванні австралійської англо-
мовної картини світу кінця ХVІІІ — середини ХІХ століть : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Жукова Наталія 
Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5666 А] 

 УДК 811.111'276.45'06(94) 
12165. Закреницька Л. А. Англійська християнсько-богословська терміносистема: 

генезис, структура, семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Закреницька Людмила Антонівна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, [Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.]. — Одеса, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4911 А] УДК 811.111'373:27-1 

12166. Зимич Є. В. Структурно-семантичні і прагматичні особливості мариталь-
ного діалогічного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Зимич Євгенія Володимирівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-7227 А] УДК 811.111'42'22 

12167. Кишко С. М. Комунікативний феномен модерації в сучасному англо-
мовному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кишко Світлана Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, 
[Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-6184 А] УДК 811.111'367.32 

12168. Ковбаско Ю. Г. Структура, семантика, прагматика розділового запитання: 
синхронно-діахронний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ковбаско Юрій Григорович ; Київ. нац. лінгв. 
ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5710 А] УДК 811.111'367.322'37 

12169. Кокоза Г. А. Дескрипції одягу в дискурсивно-прагматичному аспекті : 
(на матеріалі сучас. англомов. публіц.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кокоза Ганна Анатоліївна ; Київ. 
нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-5716 А] УДК 811.111'22'42 

12170. Кравцова О. О. Категорія суперлативності англійського прикметника: 
функціональний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кравцова Оксана Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Центр наук. дослідж. та викладання інозем. 
мов НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-3532 А] УДК 811.111'367.623 

12171. Лавріненко І. М. Стратегії і тактики зміни комунікативних ролей у су-
часному англомовному кінодискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лавріненко Ірина Миколаївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-7289 А] УДК 811.111'42 

12172. Литвинов О. О. Семантико-когнітивні та прагматичні особливості но-
мінативних одиниць на позначення зорової поведінки персонажів : (на матеріалі 
сучас. англомов. худож. прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Литвинов Олександр Олександрович ; Київ. 
нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — 
[2011-7833 А] УДК 811.111'373'221 

12173. Лужаниця О. І. Ґенеза міських діалектів північно-східної Англії : (на 
матеріалі тайнсайд. англ.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лужаниця Олена Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6142 А] УДК 811.111'282.3'27 

12174. Мелешкевич Л. М. Предикати ідентифікації і характеризації в англо-
мовних текстах енциклопедичних статей: семантичні і функціонально-граматичні 
особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мелешкевич Лариса Миколаївна ; Київ. нац. лінгв. 
ун-т. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7835 А]
 УДК 811.111'367'37 

12175. Молодча Н. С. Семантичні оказіоналізми в сучасному англомовному 
дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Молодча Наталя Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-5309 А] УДК 811.111'373.43 
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12176. Мосієнко О. В. Номінативна організація американського газетного дискурсу: 
лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мосієнко Олена Володимирів-
на ; Донец. нац. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-7330 А] 

 УДК 811.111'367.62'371 
12177. Огреніч М. А. Формування мовленнєвого етикету в майбутніх економістів 

в англомовному діловому спілкуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Огреніч Марія Анатоліївна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3804 А] 

 УДК 811.111'276.11:33 
12178. Павленко Л. В. Дискурсивний акт "підхоплення" в англійському діало-

гічному мовленні : (на матеріалі сучас. худож. прози) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Павленко Людмила 
Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ МВС України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-5772 А] УДК 811.111'42 

12179. Палійчук А. Л. Наративний код інтимізації : (на матеріалі англомов. 
худож. дискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Палійчук Анна Леонардівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5506 А] УДК 811.111'42 

12180. Палійчук Е. О. Лінгвоконцептуальні особливості втілення ситуації торгівля 
людьми у сучасному англомовному медійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Палійчук Еліна 
Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-7841 А] УДК 811.111'44 

12181. Панаськов А. В. Функціональна семантика номінацій судочинства в 
англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Панаськов Андрій Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2011-3859 А] УДК 811.111'37:347.9 

12182. Пасічник Г. П. Опис пейзажу в англомовному художньому дискурсі 
ХVІІІ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пасічник Галина Петрівна ; Херсон. держ. ун-т, 
[Закарпат. держ. ун-т]. — Херсон, 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — [2011-4972 А] УДК 811.111'373'367'7 

12183. Пефтієва О. Ф. Образність як семантичний компонент лексичного значення 
слова: лінгвокогнітивний аспект : (на матеріалі іменників-найменувань особи в англ. 
та укр. мовах) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Пефтієва Олена Федорівна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-7373 А] УДК 811.111+811.161.2]'367.622.11-115 

12184. Пожидаєва Н. П. Лексичні та граматичні особливості англійської як 
міжнародної допоміжної мови : (на матеріалі текстів адм. док. Європ. Союзу) : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Пожидаєва Надія Петрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Горлів. пед. ін-т інозем. мов]. — 
Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6314 А]
 УДК 811.111'42'36 

12185. Пшеничних А. М. Реперспективізація предметної ситуації в англомовному 
діалогічному дискурсі : (на матеріалі мультимед. ігров. кінотворів) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пшенич-
них Анастасія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 23 с. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7392 А] УДК 811.111'42 

12186. Романюха М. В. Метафорична вербалізація концептосистеми economy в 
сучасному англомовному медіадискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Романюха Марина Володимирів-
на ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2011. — 21 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6342 А] 

 УДК 811.111'06'42'373.612.4:070 
12187. Сальтевська М. Ю. Метафоричне втілення концепту криза у сучасному 

англомовному газетному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сальтевська Марина Юхимівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-7064 А] УДК 811.111'42:070 

12188. Свиридюк Т. В. Ідіоматика англомовного публічного виступу в епоху 
глобалізації: лінгвориторичний аспект : (на матеріалі промов британ. прем'єр-міністрів) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Свиридюк Тетяна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-6356 А] УДК 811.111'373.72 

12189. Сітко А. В. Відтворення комунікативної семантики англійських інтерога-
тивних конструкцій у перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Сітко Алла Василівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. авіац. ун-т]. — Одеса, 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-5230 А] 

 УДК 811.111'255.4 
12190. Скрябіна В. Б. Персуазивні стратегії любовного дискурсу: комунікативно-

прагматичний аспект : (на матеріалі англомов. худож. прози ХХ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Скрябіна 
Вікторія Борисівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-7910 А] УДК 811.111'42 

12191. Слухай А. С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських 
епіко-міфологічних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Слухай Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-4111 А] УДК 811.111'01:82-343 

12192. Тищенко Т. В. Інтонація оцінних висловлень у сучасному англійському 
діалогічному мовленні: гендерний аспект : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Тищенко Тетяна Валентинівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-4196 А] УДК 811.111'342.9 
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12193. Токарев К. О. Внутрішня форма слова як параметр міжмовного зіставлення : 
(на матеріалі англ. та укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Токарев Кирило Олександрович ; 
Донец. нац. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. К. Винниченка]. — Донецьк, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7458 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]-115 
12194. Топачевський С. К. Синтаксичні засоби етикетизації англомовного реклам-

ного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Топачевський Сергій Костянтинович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5552 А] УДК 811.111'367 

12195. Трофімова О. В. Фразеологічна репрезентація негативних емоцій в англійсь-
кій та українській національних картинах світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Трофімова 
Олена Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7464 А] УДК 811.111+811.161.2]'373.7-115 

12196. Фурист Н. П. Лінгвокультурні особливості інтимізації в англійських та 
українських фольклорних текстах : (на матеріалі казок про тварин) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 
мовознав." / Фурист Наталія Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6429 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'362:82-343 
12197. Черхава О. О. Англомовне біблійне пророцтво як різновид фідеїстичного 

дискурсу : (на матеріалі King James Bible) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Черхава Олеся Олегівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Одеса, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6462 А] УДК 811.111'42 

12198. Юрковська М. М. Дискурс англомовної анімаційної комедії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Юрковська Майя Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6871 А] УДК 811.111'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

12199. Ступак І. В. Похідні каузативні дієслова в німецькій та українській мовах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. 
і типол. мовознав." / Ступак Інна Валер'янівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. 
— 39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (28 назв). — 100 пр. — [2011-7444 А] 

 УДК 811.112.2+811.161.2]'373.611 

На ступінь кандидата 

12200. Блажко М. І. Прикметники та дієприкметники на позначення звучання 
в сучасній німецькій мові: семантика і комбінаторика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Блажко Марія Іванів-
на ; Херсон. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — Херсон, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4852 А] УДК 811.112.2'367.62 
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12201. Боштан А. В. Функціонально-семантичне поле атрибутивності в сучасній 
німецькій мові : (на матеріалі худож., публіц. та наук. стилів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Боштан Альона 
Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6514 А] УДК 811.112.2'367.333'37 

12202. Гоян А. І. Фразеологізми в сучасній німецькомовній пресі: структурно-
семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гоян Ангеліна Іванівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7193 А] УДК 811.112.2'373.74 

12203. Карпусенко Н. В. Німецькомовний науково-лінгвістичний текст і дискурс: 
лінгвостилістичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Карпусенко Наталія Вікторівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-5416 А] УДК 811.112.2'42 

12204. Колесник Р. С. Відтворення комічного у художньому перекладі : (на 
матеріалі творів нім. авт. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Колесник Руслана Сергіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-6196 А] УДК 811.112.2'255.4"19" 

12205. Марковська А. В. Прагмалінгвістичні особливості фразеологізмів сучас-
ної німецькомовної та україномовної преси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Марковська Антоніна В'ячеславівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. держ. 
ун-т ім. Петра Могили]. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-3684 А] УДК 811.112.2+811.161.2]'373.7:070 

12206. Мащенко О. В. Неологізми та оказіоналізми в німецькій мові та мовленні 
(1999—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Мащенко Олександра Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-7316 А] УДК 811.112.2'373.43 

12207. Саламатіна О. О. Мовленнєвий жанр "інтерв'ю" в сучасній німецькомовній 
та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Саламатіна Ольга 
Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 
[Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-4048 А] УДК 811.112.2+811.161.2]'42 

12208. Сухомлин В. В. Суб'єктивна модальність у сучасному німецькому публі-
цистичному дискурсі: семантичний і структурний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сухомлин Валенти-
на Вікторівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-4170 А] УДК 811.112.2'37 

12209. Шавловська Т. С. Емотивність молодіжного лексикону : (на матеріалі су-
час. нім. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Шавловська Тетяна Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Ізмаїл. держ. 
гуманіт. ун-т]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-4346 А] УДК 811.112.2'373'06 
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12210. Шкварчук С. С. Ептоніми Й. В. Ґете: системно-функціональний та 
лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шкварчук Світлана Степанівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-6860 А] УДК 811.112.2'373.7'42 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 
12211. Довбня І. П. Еволюція бінарної структури простору у французькій, 

англійській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Довбня Інна Петрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5380 А] УДК 811.133.1+811.111+811.161.2]'37 

12212. Красненко О. М. Лінгвопрагматичні засоби персуазивності у сучасній 
французькій мові : (на матеріалі публ. з міжнар. відносин) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Красненко Оксана 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3538 А] УДК 811.133.1'42 

12213. Стефурак О. В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників 
французької та румунської мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Стефурак Олена Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6387 А] 

 УДК 811.133.1+811.135.1]'367.633'37 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 
12214. Глущук-Олея Г. І. Способи вираження каузативності в сучасній іспанській 

мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. 
мови" / Глущук-Олея Ганна Ігорівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-7807 А] 

 УДК 811.134.2'06'367.625 
12215. Молодоженя О. Ю. Генетичні і стратегічні типи мовної гри : (на матеріалі 

іспаномов. худож. і мас-медійного дискурсів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Молодоженя Олена Юріївна ; Київ. 
нац. лінгв. ун-т, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7838 А] УДК 811.134.2'27 

12216. Наваренко І. А. Просодична організація іспанської народної казки : 
(експерим.-фонетич. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Наваренко Інна Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. 
ун-т. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5838 А]
 УДК 811.134.2'342.8/.9 

12217. Судорженко Г. П. Синтаксична деривація в іспанській мові: структурно-
семантичний і комунікативно-функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Судорженко Галина 
Петрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-5869 А] УДК 811.134.2'42 
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811.161 Східнослов'янські мови 

На ступінь доктора 

12218. Коч Н. В. Фауноніми у концептуальній картині світу східних слов'ян 
ХІ—ХVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова"; 10.02.02 "Рос. мова" / Коч Наталя Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (51 назва). — 
100 пр. — [2011-3524 А] УДК 811.161-112 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

12219. Голікова О. М. Номінативні та інфінітивні ряди в художньому тексті : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / 
Голікова Оксана Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6059 А]
 УДК 811.161.1'42 

12220. Лаврухіна В. Л. Образи-символи стихій у концептосфері поезії К. Д. Баль-
монта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 
"Рос. мова" / Лаврухіна Віра Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 
— Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3591 А] 

 УДК 811.161.1'42 
12221. Нетреба М. М. Лексико-граматичні засоби вираження кваліфікативних 

модусних категорій у сучасних публіцистичних текстах : (на матеріалі російськомов. 
преси України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 
"Рос. мова" / Нетреба Марина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 120 пр. — [2011-4962 А] 

 УДК 811.161.1'36:070.41 
12222. Остапчук Ю. О. Реалізація текстових категорій простору та часу у житіях 

святих : (на матеріалі рос. ред. "Патерика Печерського...") : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Остапчук Юлія Олек-
сандрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 16, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3843 А] 

 УДК 811.161.1:114/115 
12223. Фу Цзін. Концепт Фен-Шуй та його освоєння в російській мовній картині 

світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. 
мова" / Фу Цзін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4267 А] 

 УДК 811.161.1'373.45(=581) 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

12224. Голобородько К. Ю. Концептосфера мовотворчості Олександра Олеся : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Голобородько Костянтин Юрійович ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 
100 пр. — [2011-7184 А] УДК 811.161.2'373 
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12225. Кульбабська О. В. Вторинна предикація: семантична та морфолого-
синтаксична типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кульбабська Олена Валентинівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — 
100 пр. — [2011-6675 А] УДК 811.161.2'37 

12226. Лукаш Г. П. Український конотонімікон: структура і чинники формування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Лукаш Галина Павлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Донец. нац. ун-т]. — К., 
2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2011-5205 А] 

 УДК 811.161.2'373.2 
12227. Маленко О. О. Мовно-естетична репрезентація цінностей буття в дина-

міці української поетичної творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Маленко Олена Олегівна ; НАН України, 
Ін-т укр. мови, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (54 назви). — 100 пр. — [2011-7306 А] УДК 811.161.2'38 

На ступінь кандидата 

12228. Абрамян Ю. В. Динаміка номінацій традиційного сільського виробництва в 
українських східнослобожанських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Абрамян Юлія Василівна ; ДЗ "Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-7121 А] УДК 811.161.2'282.2(477.61) 

12229. Андріянова О. Я. Військово-морська термінологія української мови: 
етапи формування та семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Андріянова Ольга Ярославівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Запоріжжя, 2011. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2011-4411 А] УДК 811.161.2'276.6:359 

12230. Антонюк О. В. Сучасні прізвиська Донеччини : (семантика і структура) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Антонюк Олена Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6491 А] УДК 811.161.2'373.231(477.6) 

12231. Асаула М. М. Лексика "дитячого спілкування" у говірках Центральної 
Слобожанщини : (Харківщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Асаула Марина Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-5162 А] УДК 811.161.2'373'282.2(477.54) 

12232. Бернацька С. М. Модальне значення можливості / необхідності в сучас-
ній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Бернацька Світлана Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4686 А] УДК 811.161.2'367.2/.3 

12233. Бицька М. В. Мовленнєвий жанр "Проблемна стаття" в структурі газет-
ного дискурсу : (комунік.-прагмат. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бицька Мирослава Віталіївна ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-5999 А] УДК 811.161.2'38 
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12234. Борисов В. А. Лінгвокомунікативний аспект українського мовознавчого 
дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Борисов Володимир Андрійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-6016 А]
 УДК 811.161.2'42 

12235. Гордієнко Н. Г. Українська лексикографія 90-х років ХХ — початку 
ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Гордієнко Наталія Григорівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7189 А] 

 УДК 811.161.2'374 
12236. Гудима Н. В. Семантика та стилістичні функції запозичень у мові українсь-

кої постмодерністської прози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гудима Наталія Василівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6554 А] 

 УДК 811.161.2'37 
12237. Давиденко І. Ю. Концептосфера внутрішній світ людини в мовній картині 

світу українців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Давиденко Ігор Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — 100 пр. 
— [2011-6558 А] УДК 811.161.2'23 

12238. Джонг Йонгджу. Лінгвопрагматичні засади створення словника української 
мови для іноземців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Джонг Йонгджу ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т філології. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-5182 А] УДК 811.161.2'374-054.6 

12239. Дзюба М. М. Епоніми в українській науковій термінології : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Дзюба 
Майя Миколаївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування]. — Луцьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-5652 А] УДК 811.161.2'373 

12240. Довгань О. В. Мовотворчість українських перекладачів дитячої літератури 
другої половини ХХ — поч. ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Довгань Олексій Валентинович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-4712 А] УДК 811.161.2'38'253 

12241. Житар І. В. Структура та стилістичні функції вставлених конструкцій у 
науковому і публіцистичному стилях української літературної мови : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Житар Ірина 
Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-5393 А] УДК 811.161.2'36 

12242. Зарицька І. М. Типологія аргументних висловлень в українській літера-
турній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Зарицька Ірина Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6113 А] 

 УДК 811.161.2'27-26 
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12243. Ковалевська А. В. Метамодель лінгвістичної сугестивності політичних 
рекламних слоганів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ковалевська Анастасія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-4934 А] УДК 811.161.2'27:659.182/.187 

12244. Коваль Т. Л. Засоби експресивізації українського газетного дискурсу 
початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Коваль Тетяна Леонтіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. 
нац. ун-т", [Херсон. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-5431 А] УДК 811.161.2'42:070.41]"20" 

12245. Кожушко І. А. Формування концептосфери мобільний зв'язок в українсь-
кій мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кожушко Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6636 А]
 УДК 811.161.2'42 

12246. Колоколова А. О. Номінація країн як засіб концептуалізації знань про 
світ в українській публіцистиці ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Колоколова Анастасія 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6645 А] УДК 811.161.2'42"19/20" 

12247. Криворученко С. В. Дискурсна модальна семантика малої прози Володи-
мира Дрозда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Криворученко Світлана Василівна ; Нац. авіац. ун-т, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-5448 А] УДК 811.161.2'42 

12248. Кудрейко І. О. Соціолінгвістичний портрет малих міст Донеччини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Куд-
рейко Ірина Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3555 А] 

 УДК 811.161.2'27(477.62) 
12249. Кумеда О. П. Ідіолект П. О. Куліша та тлі східнополіського діалекту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Кумеда Олена Павлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5457 А] УДК 811.161.2'28(477.52/.54) 

12250. Купріянов Є. В. Українська термінологічна підсистема "Гідротурбіни" 
як об'єкт комп'ютерного словника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Купріянов Євген Валерійович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-5201 А] УДК 811.161.2'374.26 

12251. Лисиченко Т. Ю. Динаміка метафори в ідіолекті М. Т. Рильського : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 
Лисиченко Тетяна Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6133 А] 

 УДК 811.161.2'373.612.2 
12252. Лісна М. І. Українська перекладна лексикографія: проблема безекві-

валентності (друга половина ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лісна Маріанна Ігорів-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-3635 А] УДК 811.161.2'374.2 
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12253. Лобачова І. М. Лінгвостилістичні особливості українських перекладів 
Біблії у ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лобачова Ірина Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. 
держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-3641 А] УДК 811.161.2'255.4:2-23]"19" 

12254. Луковенко Т. О. Українська гомеопатична лексика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Луковенко 
Тетяна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6141 А] 

 УДК 811.161.2'276.6:615.015.32 
12255. Лупол А. В. Онімний простір у поезії Василя Стуса : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лупол Алла 
Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4755 А] УДК 811.161.2'373.2 

12256. Макарець Ю. С. Перифразові номінації в українській публіцистиці початку 
ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Макарець Юлія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4756 А] 

 УДК 811.161.2'37"20" 
12257. Марочкіна О. О. Формування прізвищевої системи Розточчя : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Марочкі-
на Ольга Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка"]. — Івано-Франківськ, 2011. — 
25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3687 А]
 УДК 811.161.2'373.23(477.8) 

12258. Маслова Ю. П. Гендерний дискурс сучасних друкованих україномовних 
ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Маслова Юлія Петрівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3695 А] 

 УДК 811.161.2'42:070 
12259. Мацюк З. С. Людина і її буття у західнополіській фразеології : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Мацюк 
Зоряна Сергіївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3705 А] 

 УДК 811.161.2'373.7](477.82) 
12260. Мелкумова Т. В. Комунікативно-прагматичні функції виражальних засобів 

синтаксису : (на матеріалі інформ. та публіц. текстів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мелкумова Тетяна Воло-
димирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Криворіз. держ. пед. ун-т]. 
— Запоріжжя, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-5484 А]
 УДК 811.161.2'367'38 

12261. Михалевич О. М. Структура та функції економічної лексики другої поло-
вини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Михалевич Ольга Миколаївна ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-3777 А] УДК 811.161.2'373.46'06:33 
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12262. Мільченко О. С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Мільченко Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, 
[Укр. мов.-інформ. фонд НАН України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-6250 А] УДК 811.161.2'37'42 

12263. Наливайко М. Я. Неофіційна антропонімія Львівщини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Наливайко 
Марія Ярославівна ; Нац. авіац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 
— К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3789 А] 

 УДК 811.161.2'373.23(477.83) 
12264. Новоставська О. І. Філософські терміни в науковому тексті Івана Фран-

ка: ґенеза й системна організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Новоставська Оксана Ігорівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-
Франківськ, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3837 А] 

 УДК 811.161.2'42 
12265. Нуждак Л. В. Український ономастикон посттоталітарної доби крізь 

призму еколінгвістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Нуждак Людмила Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-3839 А] УДК 811.161.2'373.2 

12266. Остапова І. В. Етимологічні лексикографічні системи та їх цифрові реалі-
зації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.21 
"Структур., приклад. та математ. лінгвістика" / Остапова Ірина Вадимівна ; НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Укр. мов.-інформац. фонд]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. — 
[2011-5769 А] УДК 811.161.2'373.6:004.43 

12267. Пилипенко Є. М. Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-
Левицького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Пилипенко Євген Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-4785 А] УДК 811.161.2'28 

12268. Підкамінна Л. В. Епітет Т. Г. Шевченка: ґенеза, структура і сучасна 
мовна рецепція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Підкамінна Людмила Василівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2011-5785 А] УДК 811.161.2'38'42 

12269. Примушко Н. О. Історія морфології дієслова в середньонаддніпрянському 
діалекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Примушко Наталія Олексіївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 110 пр. — [2011-7385 А] 

 УДК 811.161.2'366'282 
12270. Пристай Г. В. Динамічні морфонологічні моделі відприкметникового 

словотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Пристай Галина Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6321 А]
 УДК 811.161.2'367.623'373.611 
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12271. Проць О. І. Мікротопонімія півночі Львівської області : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Проць Оксана 
Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3975 А] УДК 811.161.2'373.21(477.83) 

12272. Ріжко Р. Л. Семантико-стилістичні домінанти в українській поезії кінця 
ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ріжко Руслана Любомирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6336 А] УДК 811.161.2'371'42 

12273. Роїк О. Ю. Семантична нівеляція сполучників у складних реченнях 
української літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Роїк Ольга Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5799 А] УДК 811.161.2'367 

12274. Савчук Н. М. Функції мотиваційно зв'язаних слів в українському ху-
дожньому тексті кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Савчук Наталія Михайлівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6776 А] 

 УДК 811.161.2'42 
12275. Семененко О. Ю. Функціонально-семантичне поле неозначеної кількості 

в українському поетичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Семененко Олександра Юріївна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-4067 А] УДК 811.161.2'373'38 

12276. Сібрук А. В. Структура та семантика назв прикрас (на основі пам'яток 
ХІ—ХІV cт.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Сібрук Анастасія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4087 А] УДК 811.161.2'373.612:671.12]"10/13" 

12277. Сіроштан Т. В. Формування словотвірної структури nomina loci в новій 
українській мові кінця ХVІІ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Сіроштан Тетяна Василівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4093 А] УДК 811.161.2'373.611"16/20" 

12278. Соловей Г. С. Політична лексика як об'єкт перекладу : (на матеріалі 
текстів політ. заяв, звернень, промов, ст. та анекдотів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Соловей Ганна 
Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Херсон, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-4122 А] 

 УДК 811.161.2'373'25:32 
12279. Стадній А. С. Нові оцінно-конотативні значення дієслів у сучасній 

українській літературній мові : (на матеріалі ЗМІ) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Стадній Алла Сергіївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-5861 А] УДК 811.161.2'367.625-26 
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12280. Станкевич Ю. В. Мовні сугестогени в текстах політичної реклами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Станкевич Юлія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4137 А] 

 УДК 811.161.2'373:659.1 
12281. Стрижаковська О. С. Назви хвороб у буковинських говірках : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Стрижа-
ковська Ольга Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 
Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : карта. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-4158 А] УДК 811.161.2'373.46(477.8) 

12282. Сулима М. П. Історія формування складнопідрядних речень з підрядними 
часу в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Сулима Марія Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2011-6813 А] 

 УДК 811.161.2'367.335-112 
12283. Тихоненко О. В. Становлення норм офіційно-ділового стилю української 

мови у 20—30-ті рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тихоненко Олена Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-6399 А] УДК 811.161.2'276.6"19" 

12284. Ткачук Т. І. Мовностилістична організація історичного прозового тексту : 
(на матеріалі тетралогії Богдана Лепкого "Мазепа") : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ткачук Тетяна Іванівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсько-
го]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5883 А]
 УДК 811.161.2'42 

12285. Фельчак О. О. Питання походження української мови: лінгвоісторіо-
графічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Фельчак Олександра Олександрівна ; Донец. нац. ун-т, 
[Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-6421 А] УДК 811.161.2'0 

12286. Чолан В. Я. Синтаксис українських офіційно-ділових текстів у військовій 
сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Чолан Вікторія Янівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 150 пр. — [2011-4335 А] 

 УДК 811.161.2'367.335 
12287. Шатілова Н. О. Ідіостиль Сидора Воробкевича : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Шатілова Наталія 
Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4358 А] 

 УДК 811.161.2'42 
12288. Шемет В. Г. Семантика і словотвірна структра афіксоїдних дериватів в 

українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шемет Валентина Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6857 А]
 УДК 811.161.2'373.61 
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12289. Шулик Р. Т. Структура й семантика синтаксичних прагмем у текстах 
інформаційних жанрів інтернет-видань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шулик Роман Тарасович ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-6866 А] УДК 811.161.2'367:004.738.5 

12290. Шульська Н. М. Неофіційна антропонімія Західного Полісся : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шульська 
Наталія Миколаївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. : 
карта. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5943 А] 

 УДК 811.161.2'373.23(477.82) 
12291. Шуст Л. М. Ентомологічна лексика західнополіських говірок : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шуст 
Людмила Миколаївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. : 
карти. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-4399 А] 

 УДК 811.161.2'282.2'286(477.81/.82) 
12292. Яцук О. В. Речення з напівпредикативними апозитивними одиницями в 

українській прозі кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Яцук Ольга Василівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка]. — Чернівці, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-4559 А] УДК 811.161.2'367.3:821.161.2-3.09]"19/20" 

811.162.3 Чеська мова 

На ступінь кандидата 
12293. Ващенко О. О. Конвергентні та дивергентні процеси в чеській мові в 

діахронно-синхронному висвітленні : (на матеріалі слів англомов. походження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. 
мови" / Ващенко Олена Олексіївна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-4865 А] УДК 811.162.3-112-114 

12294. Петріца Н. М. Чеські антропонімні формули ХІ—XVIII століть : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.03 "Слов'ян. мови" / 
Петріца Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Ужгород. 
нац. ун-т]. — К., 2011. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1742 А]
 УДК 811.162.3'01'373.2 

12295. Погрібна Т. А. Семантика та прагматика назв чеських народних прикмет: 
лінгвокультурологічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Погрібна Тетяна Аркадіївна ; НАН України, 
Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Київ. славіст. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7378 А] УДК 811.162.3'37 

811.162.4 Словацька мова 

На ступінь кандидата 
12296. Гуменна О. І. Лексичні інновації у словацькій літературній мові 

кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Гуменна Оксана Іванівна ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7197 А] 

 УДК 811.162.4-26'06'373 
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811.163.4 Сербсько-хорватська мова 

На ступінь кандидата 
12297. Ткачук О. Б. Неологізми в мові хорватських засобів масової інформації 

90-х років ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Ткачук Ольга Богданівна ; НАН 
України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 120 пр. — [2011-5063 А] 

 УДК 811.163.42'373.43:[070+004.738]"1990/2000" 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 
12298. Бєлінська І. Д. Концепт природи в поезії Вільяма Блейка та Федора 

Тютчева : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 
"Порівнял. літературознав." / Бєлінська Ірина Дем'янівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-4688 А] УДК 82.091 

12299. Бурко В. О. Художні моделі світу у постколоніальному романі : (Дж. Рис, 
Ч. Ачебе, В. Найпол) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бурко Віра Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-6520 А] УДК 82.09 

12300. Литвиненко О. О. Дитяча книга в мультимедійному середовищі: сучас-
ний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 
Литвиненко Ольга Олександрівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2011. — 22 с. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-5754 А] УДК 82-93:004.032.6 

12301. Салюк Б. А. Типологія традиційних образів дитини-бешкетника у художніх 
творах для дітей і про дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Салюк Богдана Анатоліївна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6780 А] УДК 82.091 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 
12302. Литвинюк О. М. Аксіологічна трансформація загальнокультурних традицій у 

контексті творчості Вільяма Ґолдінґа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Литвинюк Оксана Ми-
колаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Кам'янець-Поділ. нац. 
ун-т ім. Івана Огієнка]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6689 А] УДК 821.111.091(092) 

12303. Мітроусова Т. В. Наратологічні аспекти художньої еволюції Дж. Джойса : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Мітроусова Тетяна Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернад-
ського, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3727 А] 

 УДК 821.111(415)-31.09(092) 
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12304. Чернишова С. О. Художній світ Вільяма Сомерсета Моема : (на матеріалі 
прози 1910—1920-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Чернишова Світлана Олександрівна ; Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-7103 А] УДК 821.111-31.09(092) 

12305. Шаповал О. Г. Жанрова еволюція творчості В. Ґолдінґа 1950—1980-х 
років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Шаповал Ольга Григорівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-5076 А] УДК 821.111.09(092) 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 
12306. Бойченко О. П. Проза Дж. П. Донліві та "школа чорного гумору" в літе-

ратурі США (50—70-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Бойченко Ольга Петрівна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Сімферополь, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3072 А] 

 УДК 821.111(73)-3.09"1950/1970" 
12307. Буравченко О. А. Особливості міфопоетики Вільяма Фолкнера в контексті 

Південного Ренесансу в американській літературі 20—40-х років ХХ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Буравченко Олена Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(23 назви). — 100 пр. — [2011-5007 А] УДК 821.111-3.09(73) 

12308. Макаренко Ю. Г. "Театр абсурду" в пізній творчості Едварда Олбі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Макаренко Юлія Григорівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-3663 А] УДК 821.111(73).09(092) 

12309. Лось О. В. Романістика Сьюзен Ворнер у контексті літератури "американсь-
кого ренесансу": проблематика і поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Лось Олена Вікторівна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — 
Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0893 А]
 УДК 821.111(73)-31.09 

12310. Фарина У. О. Особливості перекладу драм Юджина О'Ніла на українську, 
російську та польську мови: порівняльно-літературознавчий аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / 
Фарина Уляна Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4238 А]
 УДК 821.111(73)-2.091 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 
12311. Жила Н. В. Художній світ пізнього Ервіна Штріттматтера : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
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країн" / Жила Наталія Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-5391 А] УДК 821.112.2-31.09(092) 

12312. Редчиць Т. В. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні 
типи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 
"Л-ра зарубіж. країн" / Редчиць Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-3996 А] УДК 821.112.2(436)-3.09(092) 

12313. Ткаченко Л. М. Драматургія Петера Турріні: поетика та ґенеза австрійської 
народної драми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Ткаченко Людмила Миколаївна ; Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Миколаїв, 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6821 А] 

 УДК 821.112.2(436)-2.09(092) 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 
12314. Кушнір І. Б. Символ землі та специфіка його художнього втілення у 

французькій, бельгійській та швейцарській франкомовній прозі кінця ХІХ — початку 
ХХ століть : (романи Е. Золя, К. Лемоньє, Ш.-Ф. Рамюза) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Куш-
нір Ірина Богданівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Гнатюка]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-7285 А] УДК 821.133.1-3.091 

12315. Семенець О. С. Романи Жана Жене: проблематика, жанрова специфіка, 
поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 
"Л-ра зарубіж. країн" / Семенець Ольга Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-
кого, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6359 А] 

 УДК 821.133.1-31.09(092) 

821.15.0 Література кельтськими мовами 

На ступінь кандидата 
12316. Кулинич Н. В. Космо- і антропоцентризм у драматургічній поетиці 

С. Беккета : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 
"Л-ра зарубіж. країн" / Кулинич Наталія Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-
кого, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5456 А] УДК 821.152.1-2.09 

821.16.0 Література слов'янськими мовами 

На ступінь кандидата 
12317. Охотна О. О. Творчість Алеко Константинова: концепти ідентичності 

та іншості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 
"Л-ра слов'ян. народів" / Охотна Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-3850 А] УДК 821.163.2-3.09 
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821.161.1.0 Російська література 

1На ступінь кандидата 
2318. Ікітян Л. Н. Художній експеримент як творча стратегія у прозі та драматур-

гії Леоніда Андрєєва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Ікітян Людмила Нодаріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-6165 А] УДК 821.161.1-3-2.09 

12319. Лавриненко О. С. Концепція світу та людини в поезії В. Ходасевича : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Лавриненко Олена Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-6121 А] 

 УДК 821.161.1-1.09(092) 
12320. Мунтян О. Б. Драматургія З. М. Гіппіус : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Мунтян Олена Борисівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2011-6266 А] УДК 821.161.1-2.09 

12321. Осипенко М. А. Образ автора як компонент літературно-критичного 
висловлювання: жанрово-композиційна своєрідність літературної критики К. І. Чуковсь-
кого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія 
л-ри" / Осипенко Марина Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 15 с. 
— Бібліогр.: с. 12 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6290 А] УДК 821.161.1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 
12322. Ковпік С. І. Мікро- та макропоетика української драматургії першої 

половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри"; 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ковпік Світлана Іванівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. 
— К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2011-6195 А] 

 УДК 821.161.2-2.09"18" 
12323. Філатова О. С. Український роман 20—30-х років ХХ століття: типологія 

авторської свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра"; 10.01.06 "Теорія л-ри" / Філатова Оксана Степанівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 
(27 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4258 А] УДК 821.161.2-31.09 

На ступінь кандидата 
12324. Баліна К. Н. Постмодерністська парадигма творчості Юрія Андруховича : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Баліна Катерина Никифорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7525 А] УДК 821.161.2.09(092) 

12325. Білякович Л. Г. Історична особистість у системі творчого мислення 
М. Старицького та Б. Лепкого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Білякович Людмила Григорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2011-6005 А] УДК 821.161.2-311.6.09(092) 
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12326. Вихор І. В. Дискурс міста в українській поезії кінця ХІХ — першої по-
ловини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Вихор Інна Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка, [Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-4695 А]
 УДК 821.161.2-1.09"18/19" 

12327. Вовк О. В. Борис Грінченко та проблеми розвитку української дитячої 
літератури : (худож. вираження етнокультурної кореневості) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Вовк Олена Василівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Львів, 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-7731 А]
 УДК 821.161.2-093.09 

12328. Гладка І. С. Стильові домінанти творчості Гната Михайличенка : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Глад-
ка Ірина Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Одеса, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2011-7553 А]
 УДК 821.161.2.09(092) 

12329. Джурбій Т. О. Українська драма ІІ-ї половини ХІХ століття за запозиче-
ними сюжетами: транспозиція змісту : (на матеріалі творів М. П. Старицького та М. Л. Кро-
пивницького) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 
"Порівнял. літературознав." / Джурбій Тетяна Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Терно-
піль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4709 А] 

 УДК 821.161.2-2.091"18" 
12330. Завірюхіна І. Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних 

процесів в українській драматургії кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Завірюхіна 
Ірина Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-5021 А] УДК 821.161.2-2.09 

12331. Зарицька Л. В. Жанрово-стильові особливості епістолярію Івана Франка : 
(на матеріалі інтим. листування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Зарицька Людмила Володимирівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7222 А] УДК 821.161.2-6.09(092) 

12332. Кобзей Н. В. Натуралізм у творчості Володимира Винниченка : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Кобзей 
Наталія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". 
— Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-6630 А]
 УДК 821.161.2.09(092) 

12333. Косянчук О. О. Ґенеза та еволюція жанру оди в українській поезії 
ХVІ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Косянчук Ольга Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-5724 А]
 УДК 821.161.2-1.09"15/19" 

12334. Маланій Н. І. Типологія екзистенціалів війни в українсько-німецькому 
літературному просторі : (на матеріалі проз. творів про Другу світ. війну) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літерату-
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рознав." / Маланій Назар Ігорович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. 
— [2011-6699 А] УДК 821.161.2.09+821.112.2.09].091 

12335. Матвієнко Г. І. Романна творчість Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, 
Т. Прохаська в онтологічному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Матвієнко Ганна Ігорівна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — 
Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2011-6157 А] УДК 821.161.2-31.09 

12336. Матвіїшин О. М. Українська проза початку ХХ століття в перекладах 
німецькою мовою: лінгвокультурний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Матвіїшин Оксана Миколаївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 
[2011-6159 А] УДК 821.161.2-3.03=112.2"19" 

12337. Мельник Л. Б. Творчість Федора Заревича і процес національно-
літературного відродження в другій половині ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мельник Любов Богданівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7317 А] УДК 821.161.2.09(092) 

12338. Мельник О. М. Українська проза кінця ХХ — початку ХХІ ст. у контексті 
сміхової традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мельник Оксана Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-6709 А] УДК 821.161.2-3.09"19/20" 

12339. Миненко Ю. В. Геральдична поезія в українському літературному бароко : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Миненко Юрій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3765 А] 

 УДК 821.161.2-1.09"15/16" 
12340. Нежива О. М. Екзистенціальні ідеї у творчості Лесі Українки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Нежива Ольга Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 
(Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7032 А] 

 УДК 821.161.2.09 
12341. Нечиталюк І. В. Художні особливості малої прози письменників другого 

плану кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Нечиталюк Ірина Володимирівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7646 А] УДК 821.161.2-32.09"18/19" 

12342. Нікоряк Н. В. Жанрова автентичність кіносценарію як специфічної літе-
ратурної форми : (укр. досвід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Нікоряк Наталія Валеріанівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3834 А] УДК 821.161.2-2.09 
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12343. Пашковська Г. В. Норми української мови в концепції І. С. Нечуя-
Левицького : (лінгв. висвітлення та худож. втілення) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Пашковська Ганна Володими-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 10—15 (55 назв). — 100 пр. — [2011-6301 А] УДК 821.161.2'271.2 

12344. Підгородецька І. Ю. Асоціативно-образне поле краса в контексті українсь-
кої літератури для дітей (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Підгородецька 
Інна Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3900 А] 

 УДК 821.161.2-93:811.161.2'27 
12345. Присяжна О. Д. Поетика лірики й епіки Дмитра Макогона : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Присяжна 
Олеся Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3962 А] 

 УДК 821.161.2-1.09(092) 
12346. Савчин Н. Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора 

Тютюнника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 
"Порівнял. літературознав." / Савчин Надія Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Київ. славіст. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 120 пр. — [2011-4984 А] УДК 821.161.2-3.091 

12347. Сирадоєва О. О. Екстраполяція поезії Є. Плужника, І. Дніпровського та 
Юліана Шпола в експериментальну прозу 20-х років ХХ століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Сирадоєва 
Оксана Олесівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5151 А] УДК 821.161.2-1.09"19" 

12348. Сквирська І. В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія 
Косача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Сквирська Ірина В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6371 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 
12349. Сокол М. О. Прагматичні аспекти паратексту : (на метеріалі повісті 

І. Франка "Захар Беркут") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Сокол Мар'яна Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-4120 А] УДК 82.02 

12350. Тищенко І. Ю. Проблема "втраченої" людини у творчості Романа Андріяши-
ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Тищенко Ірина Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. лінгв. 
ун-т]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-4194 А] УДК 821.161.2-3.09 

12351. Ткачик Н. М. Міфопоетична топіка української прози кінця ХХ — 
початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ткачик Наталія Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-6824 А] УДК 821.161.2-3.09'06 
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12352. Ткачук О. М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ткачук 
Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-4204 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

12353. Фоміна Л. Г. Лірика М. Вінграновського і проблеми авторського "Я" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Фоміна Лілія Георгіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-6427 А] УДК 821.161.2-1.09 

12354. Чернецька В. М. "Щоденник" Володимира Винниченка: літературознавчий 
та психоавтобіографічний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Чернецька Вікторія Миколаївна ; Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7710 А] 

 УДК 821.161.2.09 
12355. Ярошенко Р. В. Псалм в українській літературі ХІХ—ХХ століття: еволюція 

жанровостильової природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ярошенко Роман Васильович ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7880 А] УДК 821.161.2-141.09"18/19" 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь кандидата 

12356. Захаров В. В. Теорія "чистої форми" в художньому дискурсі Станіслава 
Ігнація Віткевича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Захаров Віталій Володимирович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2011-0816 А] УДК 821.162.1-3.09 

12357. Кияк І. Б. Жанрові особливості фантастики й футурології Станіслава 
Лема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 
"Л-ра слов'ян. народів" / Кияк Ірина Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 120 пр. — [2011-3431 А] УДК 821.162.1-312.9.09(092) 

12358. Остапчук В. В. Наративна стратегія в романах-епопеях С. Жеромського 
"Роріощy" і Л. Толстого "Война и мир": компаративний аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / 
Остапчук Вікторія Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4776 А] 

 УДК 821.162.1+821.161.1]-3.091 
12359. Руденко І. В. Літературно-критична творчість Міхала Грабовського в 

контексті польського романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Руденко Ірина Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-4024 А] УДК 821.162.1.09 
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12360. Ткачук Т. О. Станіслав Пшибишевський і українська література кінця 
ХІХ — початку ХХ століття: рецепція і типологія : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Ткачук Тамара 
Олексіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-7093 А] УДК 821.162.1+821.161.2].091"18/19" 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 
12361. Біляєва С. О. Взаємовідносини східнослов'янського і тюркського світів 

у ХІІІ—ХVІІІ ст. (за матеріалами археол. дослідж. в Україні) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Біляєва Світлана Олександрів-
на ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 
(36 назв). — 100 пр. — [2011-6903 А] УДК 903'18(477.7)"12/17" 

На ступінь кандидата 
12362. Голубєва І. В. Центральна Слобожанщина кінця ХVІ — ХVІІІ ст. за архео-

логічними джерелами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.04 "Археологія" / Голубєва Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
археології. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 150 пр. — [2011-4471 А]
 УДК 904(477.54/.62)"15/17" 

12363. Корохіна А. В. Кераміка бондарихинської культури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Корохіна Анастасія 
Вікторівна ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-3504 А] УДК 903.23(477.5/6)"6377/6383" 

12364. Костромичев Д. О. Римська військова присутність у Херсонесі на початку І 
— у першій половині V ст. (за даними археології) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Костромичев Данило Олек-
сандрович ; НАН України, Ін-т археологіі, [Ін-т сходознав. ім. А. Кримського]. — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6894 А] 

 УДК 903.2(477.75):355.311.1(37) 
12365. Осадчий Є. М. Фортеці північно-західної Слобожанщини ХVII ст. як 

пам'ятки військової історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Осадчий Євген Миколайович ; НАН 
України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознав. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 140 пр. — [2011-1945 А] 

 УДК 904:623.1](477.54/.62) 
12366. Скороход В. М. Просторова структура Шестовицького археологічного 

комплексу в урочищі Коровель в кінці ІХ — на початку ХІ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Скороход В'ячеслав Мико-
лайович ; НАН України, Ін-т археології, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-7429 А]
 УДК 902.2(477.51)"8/10" 

12367. Тесленко І. Б. Кераміка Тавріки ХV століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Тесленко Ірина Борисівна ; 
НАН України, Ін-т археології. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-4186 А] УДК 904:72](477.75)"14" 
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12368. Хайредінова Е. А. Жіночий костюм варварів Південно-Західного Криму 
V—VII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 
"Археологія" / Хайредінова Ельзара Айдерівна ; НАН України, Ін-т археології, [Ін-т 
сходознав. ім. А. Кримського]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). 
— 100 пр. — [2011-4269 А] УДК 903.24-055.2(477.75) 

12369. Чміль Л. В. Керамічний посуд Середньої Наддніпрянщини ХVI—ХVІІІ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / 
Чміль Леся Володимирівна ; НАН України, Ін-т археологіі. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 150 пр. — [2010-6920 А] УДК 903.23(477.4)"15/17" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн  

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь доктора 
12370. Смаль В. В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріаль-

ної трансформації господарства країн Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Смаль 
Валентина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (48 назв). — 120 пр. — [2011-7432 А] 

 УДК 911.3:339.9.021.8](4-6ЄС) 

На ступінь кандидата 
12371. Байдіков І. А. Комплексне обґрунтування регіонального ландшафтного 

каркасу екомережі антропогенно змінених територій та акваторій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і 
геохімія ландшафтів" / Байдіков Іван Анатолійович ; НАН України, Ін-т географії. — 
К., 2011. — 20, [3] с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-4425 А]
 УДК 911.5(477.64) 

12372. Бондарець Д. С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та 
перспективи використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / 
Бондарець Дмитро Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 110 пр. — [2011-4561 А] 

 УДК 911.9:502.171](477.64) 
12373. Гаврилюк О. В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природо-

користування : (на прикл. Івано-Франків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 
ресурсів" / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7174 А] 

 УДК 911:502/504(477.52) 
12374. Гищук Р. М. Ретроспективна екістично-етнічна оцінка заселення території 

Івано-Франківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Гищук Роман Миколайович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2011-7552 А] УДК 911.3:314](477.8) 

12375. Глибовець В. Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як 
центрів туризму : (на прикл. Столич. суспіл.-геогр. р-ну) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Глибовець 
Вікторія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-4616 А] УДК 911.375:338.48(477-25) 
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12376. Горожанкіна Н. А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої 
системи : (на прикл. Дніпропетров. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Горожанкіна Наталія 
Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара]. — Х., 2011. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-7555 А] УДК 911.3:37](477.63) 

12377. Ємчук Т. В. Оцінка природної захищеності підземних вод басейну річки 
Прут від забруднення : (у межах Чернівец. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 
природ. ресурсів" / Ємчук Тетяна Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. — Чернівці, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2011-7215 А] УДК 911.2:556.388](477.85) 

12378. Єрко І. В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури 
Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Єрко Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6103 А] УДК 911.3:338.48](477.82) 

12379. Заячук О. Г. Територіальна організація освітньо-виховного комплексу 
Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Заячук Оксана Григорівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-5194 А] УДК 911.3:37](477.85) 

12380. Ігнатьєв С. Є. Конструктивно-географічні основи управління територією 
екологічної мережі регіонального рівня : (на прикл. Оскіл. природ. коридору) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. 
географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Ігнатьєв Станіслав Євгенович ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2011-5689 А] 

 УДК 911.9:502 
12381. Когатько Ю. Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності 

та сакральних просторів Чернігівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Когатько Юрій Леонідо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6635 А] УДК 911.3:2-4](477.51) 

12382. Кулаков В. В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних 
комплексів : (на прикл. півдня Миколаїв. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / 
Кулаков В'ячеслав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України]. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3568 А] УДК 911.2:502.5](477.73) 

12383. Лаврик О. Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного 
Бугу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 
"Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Лаврик Олександр Дмитрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. 
— К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — 
[2011-4642 А] УДК 911.2:556.5](282.247.318) 
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12384. Моштакова Н. В. Територіальна організація сфери культури регіональної 
соціогеосистеми : (на прикл. Луган. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Моштакова Наталія Воло-
димирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5490 А] 

 УДК 911.3:008(477.61) 
12385. Павленко Т. М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і 

перспективи її розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Павленко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 
торгівлі"]. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-7766 А] УДК 911.3:338.48](477.53) 

12386. Пацюк В. С. Територіальна організація індустріального туризму Криво-
ріжжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 
"Екон. та соц. географія" / Пацюк Вікторія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (32 назви). — 100 пр. — 
[2011-6300 А] УДК 911.3:338.48](477.63-21) 

12387. Редько Т. В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної 
привабливості регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Редько Тетяна Валеріївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-6333 А] УДК 911.3:338.484](477) 

12388. Ромащенко В. В. Суспільно-географічне дослідження територіального 
потенціалу Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Ромащенко Вікторія Вікторівна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-4021 А] УДК 911.3(477.75) 

12389. Сегіда К. Ю. Суспільно-географічні особливості демографічного роз-
витку регіональної соціогеосистеми : (на прикл. Харків. обл.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Сегіда 
Катерина Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2011-5532 А] 

 УДК 911.3:314](477.54) 
12390. Сировець С. Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної 

діяльності в столичному суспільно-географічному районі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Сировець 
Сергій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2011-5053 А] 

 УДК 911.3:338.48](477) 
12391. Ситник О. І. Міжзональний геоекотон "лісостеп-степ" Правобережної 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 
"Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Ситник Олексій Івано-
вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського]. — Чернівці, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 
(27 назв). — 100 пр. — [2011-5228 А] УДК 911.2(477.4) 

12392. Таган Т. О. Суспільно-географічне дослідження територіальної рекреацій-
ної нерівності : (на прикл. Криму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Таган Тетяна Олександрівна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4171 А] УДК 911.3(477.75) 
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12393. Тимуляк Л. М. Урбанізовані ландшафти Передкарпаття : (на прикл. м. Івано-
Франківська) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 
"Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Тимуляк Любов Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т географії. — К., 2011. — 19 с. : іл. + 2 арк. іл., 1 арк. тексту. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-4189 А] УДК 911.53(477.86) 

12394. Шевченко Г. Є. Аналіз ландшафтно-екологічної ситуації території міста 
Суми в цілях містобудування : (ландшафт. архіт.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 
природ. ресурсів" / Шевченко Ганна Євгенівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 20—22. — 100 пр. — [2011-4371 А] УДК 911.375.5(477.52-25) 

929 Біографічні та подібні дослідження 

929.6 Геральдика 

12395. Гречило А. Б. Українська територіальна геральдика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. 
та іст. дисципліни" / Гречило Андрій Богданович ; НАН України, Ін-т укр. археографії 
та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—28 
(56 назв). — 100 пр. — [2011-7737 А] УДК 929.6(477) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 
12396. Богдашина О. М. Позитивізм в історіографічному процесі в Україні 

1860—1920-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Богдашина Олена Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 
2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (27 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-4856 А] УДК 930(477)"186/192" 

12397. Ковальчук О. О. Українське джерелознавство доби романтизму: витоки 
та становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Ковальчук Оксана Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН 
України. — К., 2011. — 30 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (24 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-7256 А] УДК 930.2(477) 

На ступінь кандидата 
12398. Баханова С. С. Моделі української державності 1917—1922 рр. у сучасних 

шкільних підручниках з історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Баханова 
Світлана Степанівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Бердян. держ. пед. 
ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-7881 А] УДК 930.2:[373.091.64:94(477) 

12399. Булгаков Ю. В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська 
історіографія 1991—2011 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Булгаков Юрій Воло-
димирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6517 А] 

 УДК 930.2(477)"1991/2011"(092) 
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12400. Коваль О. Ф. Українська еліта в національних державотворчих процесах 
1917—1921 років: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Коваль Олена 
Федорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7252 А] 

 УДК 930.1(477)"1917/1921" 
12401. Малка А. В. Українсько-польське переселення середини 40-х — початку 

50-х років ХХ століття: історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисцип-
ліни" / Малка Алла Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-5473 А] УДК 930.1:323.11](477+438)"1940/1950" 

12402. Медведська Л. Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Медведська Людмила Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3709 А]
 УДК 930.1(470+571)-055.2 

12403. Муха Д. І. Суспільно-політична, державницька діяльність, наукова спадщина 
П. О. Христюка (1890—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Муха Дар'я 
Ігорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7780 А] 

 УДК 930.1(477)(092) 
12404. Свинаренко Н. О. Західнонімецьке "економічне диво": погляд зі Сходу 

Європи : (історіогр. пробл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Свинаренко Наталія 
Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6781 А] УДК 930.2:330.34(430.1)"1948/1958" 

12405. Струкуленко А. С. Новобудовні археологічні експедиції 70—90-х рр. 
ХХ ст. та їх внесок у дослідження давньої історії північностепової Наддніпрянщини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та іст. дисципліни" / Струкуленко Анастасія Степанівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5868 А] УДК 930.1(477.63/.65)"19" 

12406. Футала В. П. Суспільно-політичне життя українців у міжвоєнній 
Польщі: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Футала Василь 
Петрович ; НАН України, Ін-т історії України, [Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича]. 
— К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (30 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-5073 А] УДК 930.1(438)(=161.2) 

12407. Хромова І. К. Монетна справа на території Середнього і Нижнього 
Придніпров'я та Південного Побужжя: (друга половина ХІV — перша чверть ХV ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та іст. дисципліни" / Хромова Ірина Костянтинівна ; НАН України, Ін-т 
історії України. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-7479 А]
 УДК 930.1:737.1](477.64+477.72)"13/14" 
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12408. Чаркіна Т. І. "Німецька історична школа" другої половини ХІХ — початку 
ХХ століття про генезу капіталізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Чаркіна 
Тетяна Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5903 А] УДК 930.1(430) 

12409. Чепіга Г. Г. Оборонні споруди Південно-Східної України та їхня роль у 
заселенні регіону в ХVІІ—ХVІІІ ст.: історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисцип-
ліни" / Чепіга Галина Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4310 А] 

 УДК 930.1:355](477)"16/17" 
12410. Якобчук С. О. Документальна спадщина Ф. П. Матушевського: історико-

джерелознавчий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Якобчук Світлана 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевсь-
кого. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5116 А]
 УДК 930.2(477)(092) 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь доктора 
12411. Космина В. Г. Методологія цивілізаційного аналізу історичного процесу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Космина Віталій Григорович ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ 
України, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 31 с. — Бібліогр.: 
с. 23—29 (55 назв). — 100 пр. — [2011-5441 А] УДК 930.85(100) 

На ступінь кандидата 
12412. Бойчук В. В. Первісний синкретизм в ґенезі стародавніх культур Північ-

ного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бойчук Вячеслав Васильович ; Крим. ун-т 
культури, мистецтв і туризму, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Сімферополь, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6010 А] 

 УДК 930.85(477.7) 
12413. Вейсова В. Е. Відродження духовної культури кримських татар : (на прикл. 

театр. і декор.-приклад. мистецтва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Вейсова Ветана Енверівна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6035 А] УДК 930.85(477.75)(=512.19) 

12414. Ликова Н. М. Фрески середньовічної Тавріки як феномен християнської 
культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культорології : спец. 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Ликова Наталія Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-6132 А] УДК 930.85:75.052"653"](477.75) 

12415. Пуларія Т. В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української 
культури : (на матеріалі нар. культури Серед. та Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Пуларія Тетяна Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0967 А]
 УДК 930.85+392.3](477.5) 
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12416. Філіна Т. В. Національно-культурний розвиток русинів-українців Східної 
Словаччини (друга половина ХVІІІ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культу-
ри" / Філіна Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-5070 А] 

 УДК 930.85(437.6)(=161.2'282.2)"17/19" 
12417. Чухрай Л. О. Пам'ятки давньої культури в контексті збереження культурної 

спадщини України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чухрай Любов Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т культури та мистецтв. — К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0592 А] УДК 930.85(477) 

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нова та новітня історія загалом 

На ступінь кандидата 
12418. Гренишен А. М. Російський політичний лібералізм першої чверті ХІХ ст.: 

історико-теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гренишен Андрій Миколайович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-5637 А] УДК 94:329.12](470+571)"18" 

12419. Іржавська А. П. Політика і практика нацистського фізичного терору 
проти східних слов'ян у період другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Іржавська Анжела Петрівна ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5411 А] 

 УДК 94:323.12(=16)(4)"1939/1945" 
12420. Криленко І. М. Підготовка офіцерських кадрів для танкових військ під 

впливом динаміки розвитку танкобудування (20—80-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Криленко 
Іван Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 
— Львів, 2011. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2011-3545 А] УДК 355.231:623.438.3 

12421. Куцин М. М. Криза лицарського війська і початки формування професій-
них найманих армій у ХІV—ХV ст.: історіографічний аспект : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Куцин Михайло Ми-
колайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 100 пр. — [2011-3580 А] УДК 355.48:930.1]"13/14" 

12422. Сергієнко А. А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини 
ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Сергієнко Алла Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-4666 А] УДК 94:271.2](47+57)"18" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 
12423. Комар В. Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921—1939 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Комар Володимир Леонович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, 
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Ін-т народознав., [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 
2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (35 назв). — 100 пр. — [2011-7260 А] 

 УДК 94(438)"1921/1939" 

На ступінь кандидата 
12424. Алексаха А. Г. Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві 

ХІІ—ХVІІ ст.: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / 
Алексаха Андрій Григорович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6485 А]
 УДК 94:314](450)"11/16" 

12425. Гаврильченко І. І. Етносоціальні процеси на Півдні Бессарабії у другій 
половині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.05 "Етнологія" / Гаврильченко Інна Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-4876 А] УДК 94:323.15](498.7)".../18" 

12426. Гончаренко Л. Л. Отто фон Бісмарк і колоніальна політика Німеччини, 
1871—1890 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гончаренко Леся Леонідівна ; Держ. закл. "Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2011-7187 А] УДК 94(430)(092)"1871/1890" 

12427. Дейнеко С. М. Внутрішні складські митниці на півдні Російської імперії 
наприкінці XIX — на початку XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Дейнеко Сергій Миколайович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7768 А] 

 УДК 94:336.24.07](470+571)"18/19" 
12428. Єрмаков С. Г. Арабо-єврейський конфлікт в Палестині (1947—2003) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Єрмаков Станіслав Глебович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-5084 А] УДК 94(394)(=411.21)(=411.16) 

12429. Картелян О. Д. Олександр Григорович Тройницький: вчений і державний 
діяч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Картелян Олена Дмитрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2011-6176 А] 

 УДК 94(100)(092) 
12430. Козак А. І. Армія Баркідів (241—202 рр. до н. е.): еволюція, організаційна 

структура та військове мистецтво : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Козак Андрій Ігорович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-5028 А] УДК 94(392)"-0241/-0202" 

12431. Лисенко О. В. Контрактна армія США: історія становлення, соціально-
економічні та політичні проблеми функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Лисенко Олександр Васильо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. 
— К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-3627 А] УДК 94(73) 

12432. Мазурика Ю. В. Місіонерська діяльність Російської Православної Цер-
кви в Східній Азії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мазурика Юлія 
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Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2011-5805 А] УДК 94:271.2(=161.1)-76](5-11)"18/19" 

12433. Підберезних І. Є. Далекосхідний напрямок зовнішньої політики США в 
умовах Ялтинсько-Потсдамської світової системи (1945—1991 роки) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Підберезних 
Інна Євгеніївна ; Донец. нац. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2011-3896 А] УДК 94(73)"1945/1991" 

12434. Разуміхіна Н. Н. Становлення національної держави в Туреччині: від 
мусульманської імперії до світської республіки (1918—1925 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Разуміхіна 
Наталія Ніколаєвна ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримского, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-7394 А] УДК 94(560)"1918/1925" 

12435. Роговий Є. С. Взаємовідносини суспільства та влади в Словацькій республіці 
(1939—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Роговий Євген Сергійович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-5797 А] УДК 94(437.6)"1939/1945" 

12436. Саранов С. В. Алжир у зовнішній та колоніальній політиці Франції, 
1830—1870 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Саранов Сергій Вікторович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Луганськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2011-7067 А] УДК 94(44:65)"1830/1870" 

12437. Селевко Ю. П. Соціально-правове та майнове становище жінок у Римській 
Республіці (V—І ст. до н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Селевко Юлія Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-6357 А] УДК 94:316.344-055.2](37)"-5/1" 

12438. Трофимович Л. В. Українське питання в зовнішній політиці Польщі і 
Радянського Союзу. 1938—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Трофимович Лілія Володимирівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України]. 
— Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-7463 А]
 УДК 94(100):327(477)]"1938/1939" 

12439. Філіпович М. А. Полоцька земля у наративних та актових джерелах 
(друга половина ХІІІ — перша половина ХVI ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / 
Філіпович Марина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-7704 А] УДК 94(476)"12/15" 

12440. Хадж Асаад Ніхад Лоутфі. Участь Італії у європейській та євроатлантичній 
інтеграції, 1945—1957 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Хадж Асаад Ніхад Лоутфі ; ДЗ "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. 
— [2011-7472 А] УДК 94(100):327(450)"1945/1957" 

12441. Чаїнський Ю. О. Політика Великої Британії і Франції щодо територіаль-
них меж Польщі у 1918—1923 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Чаїнський Юрій Олександрович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4304 А] УДК 94:327.2](410+438)"1918/1923" 
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94(477) Історія України  

На ступінь доктора 
12442. Адамович С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-

політичному житті незалежної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Адамович Сергій Васильович ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 24—29 (56 назв). — 100 пр. — [2011-4682 А] УДК 94:323](477) 

12443. Гончаренко О. М. Організаційно-правове забезпечення функціонування 
окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941—1944 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Гончаренко Олексій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 
2011. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—41 (33 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-4884 А] УДК 94(477)"1941/1944" 

12444. Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських універси-
тетів (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Завальнюк Олександр Михайлович ; НАН України, 
Ін-т історії України, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2011. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (34 назви). — 100 пр. — [2011-6109 А] 

 УДК 94:378.4](477)"1917/1921" 
12445. Мизак Н. С. Боротьба УПА-"Захід" і збройного підпілля ОУН на захід-

ноукраїнських землях (1942—1960 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мизак Нестор Степанович ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 
(48 назв). — 100 пр. — [2011-6249 А] УДК 94(477.8)"1942/1960" 

12446. Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті 
Другої Речі Посполитої (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Пилипів Ігор Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т історії України НАН України]. — Івано-
Франківськ, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2011-7374 А]
 УДК 94+271.4](477.8)"1918/1939" 

12447. Шевченко В. М. Земельний ринок України 60-х років ХІХ — початку 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Шевченко Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т історії України. — 
К., 2011. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—34 та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2011-4369 А]
 УДК 94:332.2](477)"1861/1914" 

На ступінь кандидата 
12448. Вольф О. Є. Контакти візантійського населення Криму з кочовиками 

Північного Причорномор'я та східними слов'янами наприкінці V — Х ст. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Вольф Олександр Євгенович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6043 А] 

 УДК 94(477.75)(=14'04)"04/09" 
12449. Гуржій І. О. Соціально-економічне становище, етнічний склад і діяльність 

купецтва міста Києва в ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гуржій Іванна Олександрівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7559 А] УДК 94:316.343](477-25)"18" 
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12450. Гуцул В. М. Рицарська мілітарна технологія в Києво-Руській та Польсько-
Литовській державах у ХІІІ—ХVІ ст.: інструменти, концепції та практики збройної 
боротьби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Гуцул Володимир Миколайович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. 
акад.". — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6939 А]
 УДК 94:623.444]((4-11)+(4-191.2))"12/15" 

12451. Данильчук В. Р. Українські остарбайтери, 1941—1947 рр. (на прикл. 
Рівнен. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Данильчук Віталіна Романівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
[Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2011-4897 А] УДК 94:314.151.3-057.56](477.81)"1941/1947" 

12452. Демідов А. В. Діяльність Російського товариства пароплавства і торгівлі 
(1856—1920 рр.) на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Демідов Андрій Васильович ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Одеса, 2011. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 150 пр. — [2011-5015 А] УДК 94(477.7)"1856/1920" 

12453. Демочко Г. Л. Формування і розвиток української радянської системи 
охорони здоров'я у Харкові (1919—1934 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Демочко Ганна Леонідівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6562 А]
 УДК 94:614](477.54-25)"1919/1934" 

12454. Дзюбленко І. М. Розвиток приватного підприємництва міського населен-
ня в УСРР (20-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Дзюбленко Ірина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-6944 А] УДК 94:334.722](477)"1920/1929" 

12455. Довгорук Ю. О. Професор Д. О. Джовані — вчений та організатор агро-
меліораційної дослідної справи в Україні у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки 
й техніки" / Довгорук Юрій Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 
(Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-6088 А] УДК 94:[001.891:631.6](477)(092)"1920/1930" 

12456. Долінська І. І. Н. Д. Полонська-Василенко як дослідник історії Росії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогра-
фія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Долінська Інна Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-7744 А] УДК 94(47+57)(092) 

12457. Дудко О. М. Європейські міжнародні відносини в українській суспільно-
політичній думці Галичини (кінець 1880-х рр. — 1914 р.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Дудко Оксана Миколаїв-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. 
— Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-7211 А] 

 УДК 94:327](477.83/.86)"1888/1917" 
12458. Єгоров В. В. М. І. Костомаров уформуванні етнокультурних засад українсь-

кого національного руху ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Єгоров Владислав Володимирович ; Нац. 
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пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7214 А] 

 УДК 94(477)(092) 
12459. Каюн В. О. Соціально-політичні та економічні зміни в Полтавській губернії 

в умовах столипінської реформи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Каюн Вікторія Олександрівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Полтав. 
держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 
2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — 
[2011-4930 А] УДК 94(477.53) 

12460. Кедун І. С. Новгород-Сіверський та його округа в Х—ХІІІ ст. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Кедун 
Іван Станіславович ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-6973 А] УДК 94(477.51)"9/12" 

12461. Кісь Н. Д. Греко-католицька церква в суспільно-політичних дискусіях у 
Галичині на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кісь Назар Данилович ; НАН України, Ін-т 
українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-5702 А] УДК 94+271.4](477.83/.86)"19" 

12462. Коваленко Л. І. Архіви Сумщини в політичному, економічному та ку-
льтурному житті українського суспільства кінця 30-х — початку 60-х рр. ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Коваленко Людмила Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-5705 А] УДК 930.25:94(477.52)"1930/1960" 

12463. Колб Н. М. Греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х ро-
ках ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Колб Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т 
українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (18 назв). — 150 пр. — [2011-7601 А] УДК 94:271.4-725](477.83/.86)"18" 

12464. Конюшенко Ю. А. Історико-філологічне товариство при Новоросійському 
університеті (1888—1923) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Конюшенко Юлія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6205 А] 

 УДК 94+001.32](477.74)"1888/1923" 
12465. Котюк В. О. Етнонаціональна політика Центральної Ради та Директорії 

Української Народної Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Котюк Віктор Олександрович ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2011-6657 А] УДК 94:323.1](477)"1917/1921" 

12466. Крупка О. В. Земський суд на Волині (середина ХVІ — перша чверть 
ХVІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Крупка Олександр Володимирович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка, [Київ. славіст. ун-т]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7613 А]
 УДК 94:34](477.82)"15/16" 
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12467. Кучер В. В. Громадсько-політична та військова діяльність Ю. Тютюнника 
у боротьбі за українську ідею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Кучер Валерій Васильович ; Нац. НДІ 
українознав. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4497 А] УДК 94(477)(092) 

12468. Лазнева І. О. Українсько-бразильське співробітництво: становлення та 
розвиток (1991—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лазнева Ірина Олександрівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3593 А] 

 УДК 94:339.94](477+81)"1991/2004" 
12469. Лисенко І. О. Соціально-економічні та геополітичні чинники розвитку 

українських земель наприкінці ХІІІ — ХІV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лисенко Ігор Олександрович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3626 А] УДК 94(477)"12/13" 

12470. Ліхачова О. Є. Наукова, публіцистична та державна діяльність О. І. Геор-
гієвського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Ліхачова Ольга Євгенівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 
Одеса, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6135 А]
 УДК 94(47+57)(092) 

12471. Малежик Д. І. Творча інтелігенція Української РСР в повоєнний період 
(1945—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Малежик Дмитро Іванович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-4758 А] УДК 94:316.343](477)"1945/1953" 

12472. Мануілова К. В. Політика українізації і національні меншини півдня 
Української СРР у 20—30-ті рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мануілова Катерина Віталіївна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 11 с. — Бібліогр.: с. 9—10 
(14 назв). — 150 пр. — [2011-5037 А] УДК 94(477.7)"1920/1939" 

12473. Мельник Р. П. Українська військово-теоретична думка 20—30-их рр. 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 
"Військ. історія" / Мельник Роман Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2011-3718 А] 

 УДК 94:355.01](477)"19" 
12474. Митрофаненко Ю. С. Отаманщина як суспільний феномен Української 

революції періоду Директорії 1918—1919 років : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Митрофаненко Юрій 
Станіславович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3772 А]
 УДК 94(477)"1918/1919" 

12475. Мірошник Р. В. Інтернет-ресурси історії України в глобальній комп'ютер-
ній мережі: особливості формування, інформаційне наповнення, проблематика 
(1991—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мірошник Родіон Валерійович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-4764 А] УДК 94:004.738.5](477)"1991/2010" 
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12476. Мірошніченко С. В. Становлення та розвиток періодичного друку на 
Слобожанщині та його вплив на освітньо-культурні процеси у регіоні в ХІХ — на 
початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Мірошніченко Світлана Валентинівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6251 А]
 УДК 94:070](477.54/.62)"18/19" 

12477. Місько В. В. Політика Польщі щодо ліворадикального руху в Західній 
Україні (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Місько Володимир Володимирович ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2011-7026 А] УДК 94:329.7](477.8:438)"1918/1939" 

12478. Мошик І. В. Роль вищих навчальних закладів Чернігівщини у підготовці 
української інтелігенції (20 — 30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Мошик Ірина Вікторівна ; 
Нац. НДІ українознав. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-3755 А] УДК 94:378](477.51)"1920/1930" 

12479. Назарова Є. П. Суспільно-політичні рухи в південноукраїнському регіоні 
на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Назарова Євгенія Пулатівна ; Запоріз. нац. ун-т. 
— Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв) та в підрядк. прим. — 
120 пр. — [2011-7781 А] УДК 94:329.7](477.7)"19" 

12480. Назарук Ю. С. Громадсько-політична діяльність Олександра Скорописа-
Йолтуховського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Назарук Юлія Станіславівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Київ. нац. лінгв. 
ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-7641 А] УДК 94(477)(092) 

12481. Олексин Я. В. Державно-церковні відносини в західному регіоні України 
90-х років ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Олексин Ярослав Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4774 А] УДК 94:322](477.8)"18/20" 

12482. Олійник М. А. Громадсько-політична і науково-публіцистична діяльність 
Михайла Лозинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Олійник Микола Андрійович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-7354 А] УДК 94(477)(092) 

12483. Опря Б. О. Повсякденне життя православного парафіяльного сільського 
духовенства Правобережної України (1860-ті — 1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Опря Богдана Олексіїв-
на ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський 
(Хмельниц. обл.), 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-7653 А] УДК 94+27-725](477.4)"1860/1917" 

12484. Орешкіна М. О. Вплив ідеологічного фактора та командно-адміністративних 
методів управління на діяльність бібліотек УРСР у 40—80-і рр. ХХ ст. : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Орешкіна 
Марина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3824 А]
 УДК 94:02](477)"1940/1989" 
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12485. Отрох Н. В. Розвиток фаянсового виробництва в Україні наприкінці 
ХVІІІ — початку ХХ ст. (на прикл. Києво-Межигір. та Будян. фаянс. фабрик) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Отрох Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5310 А] УДК 94+666.64](477)"17/19" 

12486. Палилюлько О. М. Діяльність громадсько-господарських товариств з 
поширення сільськогосподарських знань в Галичині (1919—1939 рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Палилюлько 
Оксана Михайлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Поділ. держ. 
аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5774 А] 

 УДК 94:061.2](477.83/.86)"1919/1939" 
12487. Панченко В. І. Громадсько-політична та наукова діяльність І. П. Біло-

конського (1855—1931) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Панченко Валентин Іванович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Х., 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6735 А] 

 УДК 94(477)(092)"1855/1931" 
12488. Пасіцька О. І. Українське робітництво Львова у 20—30-х рр. ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Пасіцька Оксана Ігорівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'яке-
вича, Ін-т народознав. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — Екз. 
деф.: с. 3—4, 17—18 надруковано двічі. — 100 пр. — [2011-5507 А] 

 УДК 94(477.83-25)"1920/1939" 
12489. Перетокін А. Г. Промисловий розвиток Донецько-Придніпровського 

регіону наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття у висвітленні галузевої преси : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Перетокін Андрій Геннадійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та 
в підрядк. прим. — 120 пр. — [2011-7842 А] УДК 94:070](477.52/.6)"18/19" 

12490. Півень А. В. Громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича 
(1876—1949) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Півень Андрій Васильович ; НАН України, Ін-т українознав. 
ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-4784 А] УДК 94(477)"1876/1949"(092) 

12491. Подобєд О. А. Громадсько-політична та культуротворча діяльність Івана 
Багряного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Подобєд Олена Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-6751 А] УДК 94(477)(092)"19" 

12492. Полієнко Г. О. Благодійництво та доброчинність православної церкви у 
Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Полієнко Галина 
Олексіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6315 А] 

 УДК 94+271-46](477.51)"18/19" 
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12493. Помаз Ю. В. Ліквідація культових споруд РПЦ як напрям державної 
політики у сфері релігії в Українській РСР (середина 1940-х — перша половина 
1970-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Помаз Юлія Володимирівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди 
НАН України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3941 А] 

 УДК 94:322](477)"1940/1970" 
12494. Потапенко Л. Л. Розвиток методів та засобів боротьби зі снігом на залізнич-

ному транспорті України (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія нау-
ки й техніки" / Потапенко Людмила Леонідівна ; М-во інфраструктури України, 
Держ. екон.-техн. ун-т трансп. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2011-7800 А] УДК 94:625.174](477)"18/19" 

12495. Потапенко М. В. Громадсько-політичне життя поляків Наддніпрянської 
України у березні 1917 — квітні 1918 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Потапенко Максим Васильович ; 
Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. 
— Чернігів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-5091 А] УДК 94(477)(=161.2)"1917/1918" 

12496. Потій Н. М. Розвиток земської початкової освіти в Чернігівській губернії 
(1865—1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Потій Наталія Миколаївна ; Чернігів. нац. пед. 
ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7845 А] УДК 94:373.3](477.51)"1865/1919" 

12497. Потіха О. Б. УНДО в суспільно-політичному житті Західної України 
першої половини 1930-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Потіха Оксана Богданівна ; НАН України, Ін-т 
українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (16 назв). — 150 пр. — [2011-7671 А] УДК 94(477.8)"1930" 

12498. Приймак О. О. Громадсько-політична й наукова діяльність В'ячеслава 
Казимировича Липинського (1882—1931 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Приймак Олена Олександрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 
Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-6760 А] УДК 94(477)(092)"1882/1931" 

12499. Прокопенков В. М. Земельні відносини на території міста Севастополя 
та севастопольського градоначальства (наприкінці ХVIII — на початку ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Прокопенков Вадим Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7847 А] 

 УДК 94:332.2/.3](477.75)"17/19" 
12500. П'ята Л. Л. Приватизація в Україні: історичний аспект (кінець 1980-х — 

2000-і роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / П'ята Леонід Леонідович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-
кого, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3981 А] УДК 94:338.246.025.28](477)"1987/2010" 
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12501. Ремарчук Т. І. Збройна боротьба комуністичного режиму проти українсь-
кого визвольного руху на Львівщині (1943 — кінець 1950-х рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ремарчук 
Тарас Ігорович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-5049 А] УДК 94(477.83)"1943/1959" 

12502. Романенко І. С. Українське питання в роботі археологічних з'їздів 
(1869—1911 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Романенко Інна Станіславівна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4017 А] УДК 94(477)"1869/1911" 

12503. Ромащенко В. В. Українські збройні сили як державотворчий чинник у 
національно-визвольних змаганнях 1917—1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ромащенко Віталій Васильо-
вич ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кременчуц. нац. ун-т 
ім. Михайла Остроградського]. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5800 А] УДК 94:355](477)"1917/1921" 

12504. Сагач О. М. Діяльність Центральної адміністративно-територіальної 
комісії при ВУЦВК із здійснення реформи територіального устрою в УСРР (20-ті рр. 
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Сагач Оксана Михайлівна ; НАН України, Ін-т історії України. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-6348 А] 

 УДК 94(477)"1920" 
12505. Севастьянов О. В. Внесок Російського товариства з вивчення Криму у 

розвиток історико-краєзнавчих досліджень (1922—1932) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. 
дисципліни" / Севастьянов Олександр Валерійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-4062 А]
 УДК 94(477.75):061]"1922/1932" 

12506. Севрюк С. В. Володимир Олександрович Замлинський — історик, джере-
лознавець, педагог (1930—1993 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Севрюк 
Сергій Віталійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 
[2011-7682 А] УДК 94(477)(092) 

12507. Скальський В. В. Українська Центральна Рада: суспільні очікування та 
сприйняття (березень 1917 — квітень 1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Скальський Віталій Валерійович ; 
НАН України, Ін-т історії України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2011-4097 А] УДК 94(477)"1917/1918" 

12508. Соколовська Ю. В. Благодійність у становленні системи опіки дітей та 
підлітків на Слобожанщині в другій половині ХІХ — на початку ХХ століть : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Соколовська Юлія Вадимівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. 
техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики України]. — Х., 
2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6377 А]
 УДК 94:37.014.623](477.54/.62)"18/19" 
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12509. Стариков Г. М. Епістолярна спадщина Д. І. Багалія як джерело до вивчення 
наукового та громадського життя в Україні кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та іст. дисципліни" / Стариков Григорій Миколайович ; НАН України, 
Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-7440 А] 

 УДК 94(477)(092)"18/19" 
12510. Степанюк С. М. Театральне життя Волинського воєводства: 1921—1939 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Степанюк Софія Миколаївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-4808 А] 

 УДК 94+792](477.82)"1921/1939" 
12511. Сухенко І. І. Луганський паровозобудівний завод як феномен розвитку 

вітчизняного паровозобудування (1896—1956) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Сухенко Ігор Іванович ; 
М-во інфраструктури України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6814 А] 

 УДК 94:629.48](477.61-25)"1896/1956" 
12512. Тицький С. І. Еволюція етнополітичного простору міста Києва у 

1900—1907 роках : (іст. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Тицький Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-7860 А] УДК 94:323.1](477-25)"1900/1907" 

12513. Токарський В. В. Політичні репресії в західних областях України у 
1939—1941 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Токарський Василь Васильович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 
— Луцьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-4816 А] 

 УДК 94(477.8)"1939/1941" 
12514. Трачук О. В. Концепції національно-державного будівництва українських 

політичних партій Наддніпрянщини (1917—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Трачук Оксана 
Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 
ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(4 назви). — 100 пр. — [2011-6408 А] УДК 94+329](477)"1917/1920" 

12515. Трубчанінов М. А. Забезпечення землеробським реманентом слобідського 
села у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Трубчанінов Микола 
Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2011-4217 А] УДК 94(477.54/.62)"18/19" 

12516. Федорченко О. В. Розвиток поштового зв'язку в Таврійській і Херсонській 
губерніях наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Федорченко Олег Воло-
димирович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — 
Миколаїв, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2011-7467 А] УДК 94+656.8](477)"18/19" 

12517. Франків І. Я. Суспільна опіка Греко-католицької церкви над українською 
еміграцією з Галичини (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : [автореф.] дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Франків Ірина Яросла-
вівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2011-4264 А] 

 УДК 94(477.83/.86)-054.72"18/19":271.4-468 
12518. Хроненко І. В. Суспільно-політичні погляди та наукова спадщина 

М. І. Гулака: історико-культурологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Хроненко Ігор 
Вікторович ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2011-6445 А] УДК 94(477)(092)"18" 

12519. Черненко М. В. Національно-патріотичні аспекти культурно-мистецької 
спадщини України (60—80-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Черненко Маргарита 
Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-6455 А] 

 УДК 94:008](477)"19" 
12520. Черніговець Н. М. Іммігрантські сільськогосподарські колективи в 

Україні (1921—1930 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Черніговець Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-6457 А] УДК 94(477)"1920/1930" 

12521. Шляхтич Р. П. Протистояння ОУН(Б), УПА та радянської влади на тери-
торії Західної України у повоєнний час (1945 — середина 1950-х рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шляхтич 
Роман Петрович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-5939 А]
 УДК 94(477.8)"1945/1950" 

12522. Шпак В. І. Розвиток видавничої справи України в 1990—2010 рр. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Шпак Віктор Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди", [Київ. славіст. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 
обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-4392 А] 

 УДК 94:655.41](477)"1990/2010" 
12523. Щербина С. В. Ремісничі цехи Північного Лівобережжя у ХУІІ—ХУІІІ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Щербина Світлана Вікторівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. 
— Чернігів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-6869 А] УДК 94(477.51)"16/17" 

12524. Якобчук Н. О. Документальна спадщина І. М. Каманіна (1850—1921): 
джеролознавчий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та іст. дисципліни" / Якобчук Надія 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевсь-
кого. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-7509 А] УДК 94(477)(092)"1850/1921" 

12525. Яценко О. В. Кооперативний рух на Поділлі в роки Української революції 
(1917—1921) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Яценко Оксана Василівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка. — Чернігів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. 
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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. 

Аббаньяно Н. (8360) 
Аббасзаде Ельчин  
Зейналабди 11034 
Абдікарімов Б. Ж. 10290 
Абдо-Ясінська Л. І. 8564 
Аблямитова Л. Х. 10072 
Абрамович О. К. 8187 
Абрамюк І. Г. 12036 
Абрамян Ю. В. 12228 
Аванесова І. Б. 8771 
Аверіна Т. В. 10861 
Аверчук А. С. 10571 
Авраменко А. М. 9264 
Авраменко Н. О. 12055 
Авраменко О. О. 9819 
Агаджанян А. Р. 11210 
Агапов Ю. Ю. 9679 
Агаркова А. О. 10667 
Адаменко Л. В. 10668 
Адамович С. В. 12442 
Азізова К. М. 11812 
Аймедов К. В. 11059 
Акіменко Ю. Ю. 9433 
Акімов О. В. 9559 
Акініна Н. Л. 9853 
Акічева М. Ш. 9854 
Александров В. В. 10572 
Александрова М. М. 9663 
Александрук І. В. 12149 
Александрук Н. В. 10823 
Алексаха А. Г. 12424 
Алексєєва Г. А. 10697 
Алексієвець В. І. 11368 
Алєксєєва І. М. 10698 
Алєксєєва К. І. 8317 
Алєксєєнко І. М. 11461 
Алієв А. І. 11274 

Алієва С. Р. 9748 
Алімов К. О. 9111 
Алтухов О. О. 10430 
Алфьоров С. М. 9252 
Алькема В. Г. 9538 
Аль-Маайя Ахмад  
Халіф 11744 
Аль-Тфіхат Алі Ата  
Салман 11462 
Аля Омар Самара  
Абдуллах 11035 
Амбросова Т. М. 10750 
Амер Мухсін  
Салман 11234 
Аміруллоєва Н. В. 10367 
Амоша В. О. 8885 
Ананко І. М. 11726 
Ананченко М. М. 10637 
Андрєєв Л. (12318) 
Андрєєва О. В. 10862 
Андрєєва Р. І. 12089 
Андрієнко О. О. 11301 
Андрієць В. С. 11813 
Андріїв В. В. 9479 
Андрійчук Ю. А. 9112 
Андріянова О. Я. 12229 
Андріяшик Р. (12350) 
Андрусик А. Я. 10300 
Андрухович Ю. (12324, 
 12335) 
Андрушкевич З. М. 8980 
Андрушків Р. Ю. 8715 
Андрущенко М. О. 8520 
Анзін В. О. 8090 
Анікушин А. В. 10131 
Анісімова Л. С. 9855 
Аністратенко Ю. І. 9113 

Аніщенко Л. Я. 10089 
Аніщук В. В. 9265 
Антипова Л. О. 8188 
Антоненко А. В. 11702 
Антоненко Н. С. 11434 
Антоненко О. В. 9856 
Антонов В. Б. 8606 
Антонова С. Є. 8607 
Антонович В. Б. (9068) 
Антонюк О. В. 10193, 
 12230 
Антонян О. А. 8189 
Антосяк П. П. 10194 
Антощишина Н. І. 11745 
Антропова О. С. 11036 
Арабчук Я. І. 8318 
Арестенко В. В. 11720 
Артамонова Г. Б. 10742 
Артеменко В. О. 8172 
Артеменко М. О. 10762 
Артеменко М. П. 11998 
Артемчук В. О. 10183 
Артьомов В. Є. 11369 
Артюх Я. Ю. 11936 
Артюшина М. В. 9824 
Архипов О. Г. 11150 
Асадуллаєва Н. Я. 10699 
Асаула М. М. 12231 
Асаулюк С. Л. 8716 
Асмус В. Ф. (8345) 
Астахіна В. О. 10431 
Астахов Д. С. 9036 
Аулін О. А. 8443 
Аухадієв Н. Н. 10824 
Афанасьєв О. В. 12002 
Афанасьєв С. О. 10488 
Афанасьєва В. В. 9680 
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Афанасьєва О. К. 8959 
Афанасьєва О. О. 9114 
Афанасьєва Т. О. 9857 
Афоніна О. С. 12056 
Ахмад Махсин  
Хайлан 11235 
Ахметов В. С. 10213 
Ахромкін Є. М. 8589 
Ачебе Ч. (12299) 
Ачкасова О. В. 8190 
Ашиток Н. І. 8304 
Бабак К. В. 9858 
Бабак М. О. 10849 
Бабаніна Т. В. 10763 
Бабар Т. В. 11112 
Бабарикіна І. В. 8387 
Бабаянц О. В. 11551 
Бабенко М. Г. 11516 
Бабенко С. В. 10233 
Бабиченко В. Я. 12014 
Бабій В. Г. 12090 
Бабій П. С. 8981 
Бабій С. М. 8473 
Бабій Ю. О. 11236 
Бабко Т. М. 9769 
Баворовська О. Б. 8792 
Багалій Д. І. (12509) 
Багінський А. В. 8521 
Багрій О. О. 8793 
Багряний І. (12491) 
Бадалов Р. М. 10863 
Баддур А. 11981 
Бадинський Л. О. 11534 
Бадья Л. А. 9681 
Бажинов А. В. 11405 
Базаєва А. В. 11695 
Базилевич А. Я. 10751 
Базилевич Л. Є. 10123 
Базилюк В. Б. 8717 
Байдан В. В. 11085 
Байдіков І. А. 12371 
Байковський П. Б. 8509 
Бакалінський М. Л. 12150 
Бакало Г. Ш. 11177 
Балабан Р. Б. 10493 
Балацька Н. Ю. 11703 
Балацький Є. О. 8785 
Балашова О. В. 8998 

Балдинюк О. Д. 9859 
Балицький О. О. 10291 
Баліна К. Н. 12324 
Балтачеєва Н. А. 8590 
Бальмонт К. Д. (12220) 
Балюк Т. В. 8773 
Банах А. В. 11370 
Банахевич Ю. В. 11350 
Банна О. Л. 10163 
Банніков В. О. 11406 
Баннікова К. В. 11552 
Барабаш Г. О. 9480 
Баран М. П. 9682 
Баранецька І. О. 11113 
Барановський Ю. Г. 10743 
Бараш О. О. 10638 
Барбанюк О. О. 12151 
Бардаш Л. В. 11890 
Бардашевич Н. О. 9371 
Барилко Є. О. 9683 
Баріхашвілі І. І. 9860 
Барковська О. Ю. 8142 
Барташук О. Ю. 10082 
Барцицька А. А. 9266 
Басакіна І. І. 10700 
Басанець О. П. 11435 
Баскевич О. В. 10639 
Батир Е. І. 10132 
Бах Й. С. (12074) 
Баханова С. С. 12398 
Бахмат Н. В. 9861 
Бахтін О. С. 11924 
Бачеріков О. В. 9115 
Бачієва Л. О. 9862 
Башар Сулейман  
Абдалла Аттавна 12024 
Башева Т. С. 10094 
Башкеєва О. М. 8319 
Башко В. Й. 8794 
Баштан С. О. 10640 
Баштанник В. В. 9539 
Бащенко В. М. 11612 
Баязітов М. Р. 10659 
Бежук Ю. М. 11063 
Безверхий К. В. 11757 
Безкоровайна І. М. 11094 
Безпалько І. Р. 8795 
Безпрозванна В. М. 9560 

Безручко В. М. 11178 
Безугла Л. С. 9561 
Безуглий М. Ю. 10380 
Безукладова Л. В. 8320 
Безус О. В. 10329 
Безшкура А. Ю. 8608 
Бейзик О. С. 11338 
Бекіров С. Н. 8552 
Беккет С. (12316) 
Белицький Д. Г. 11302 
Бентя А. В. 10432 
Бенько В. М. 10467 
Бенько М. М. 11749 
Бергілевич О. М. 10557 
Бердник О. М. 10234 
Берднік І. В. 9267 
Бережна І. Ю. 8609 
Бережний Р. А. 11314 
Березка І. С. 10482 
Березовський І. В. 11616 
Березюк Ю. Б. 8886 
Беренда С. В. 9009 
Беренов К. В. 11114 
Береславська О. І. 8786 
Бернацька С. М. 12232 
Бернацький П. Й. 9562 
Бершадська Н. С. 9863 
Бессарабова О. В. 9811, 
 12037 
Бешнова Д. О. 10523 
Бєлгородцева М. О. 11758 
Бєлік В. Д. 11759 
Бєлік І. А. 10598 
Бєлікова О. В. 9434 
Бєлінська Є. В. 11602 
Бєлінська І. Д. 12298 
Бєляєва Н. В. 10864 
Биков М. О. 10228 
Битютська О. Є. 11916 
Бихова О. М. 11881 
Бицька М. В. 12233 
Бичков І. В. 11432 
Бичкова С. С. 9455 
Бичук І. О. 12091 
Бишевець О. В. 9268 
Бібік В. В. 9116 
Бібік Д. В. 11371 
Бібленко С. Б. 9563 
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Бігус О. О. 12085 
Білецька Л. П. 10524 
Білецька О. О. 8285 
Білецька Ю. О. 8553 
Білова О. В. 10330 
Білогуб О. В. 11259 
Білогуров Є. О. 11407 
Білозерська Г. О. 9864 
Білокінь Ю. А. 8191 
Білоконський І. П. (12487) 
Білоусов О. М. 8872 
Більська О. В. 8718 
Більченко Є. В. 8283 
Білявська С. І. 10118 
Біляєва С. О. 12361 
Білякович Л. Г. 12325 
Бісмарк О. фон (12426) 
Бітюкова О. С. 10433 
Благодаренко Л. Ю. 9674 
Благосмислов О. С. 9865 
Блажко М. І. 12200 
Блейк В. (12298) 
Блер Е. (8463) 
Близнюк Д. В. 11037 
Блинова О. Є. 8379 
Блонський Р. І. 10998 
Блохіна О. М. 8982 
Блудиліна М. Є. 9269 
Бобох Н. М. 8796 
Бобрицький С. М. 11237 
Бобро Н. В. 8474 
Бобро О. В. 11038 
Боброва В. І. 10850 
Бобух І. М. 8591 
Бобяк А. П. 11760 
Бовсуновський В. В. 
 11684 
Богашева Н. В. 9117 
Богдан І. В. 8887 
Богдан Н. М. 8719 
Богданова Ж. А. 8888 
Богданова Л. М. 10381 
Богдановська Л. П. 9770 
Богдашина О. М. 12396 
Богун Р. І. 10235 
Боднар О. Б. 9118 
Боднар П. Я. 10764 
Боднаренко Н. В. 8797 

Боднарчук В. Д. 9564 
Боднарчук Г. Л. 11690 
Божидарнік Т. В. 8873 
Божко Н. В. 9866 
Божко Т. О. 12047 
Божкова В. В. 8173 
Бойківська Г. М. 8192 
Бойко А. О. 9664 
Бойко Г. В. 10573 
Бойко Є. О. 11463 
Бойко Л. М. 11459, 11953 
Бойко О. П. 8305, 
 10133, 11617 
Бойко Ю. О. 11275 
Бойко Я. В. 9867 
Бойченко О. П. 12306 
Бойчук А. Ю. 9037 
Бойчук В. В. 12412 
Бойчук С. Д. 10494 
Бойчук Т. І. 10599 
Болдирева А. С. 8193 
Болдовський В. М. 11408 
Болобан Г. В. 11115 
Болотін В. І. 11654 
Болотов О. О. 9868 
Большакова А. М. 8380 
Болюбаш Н. М. 9869 
Болюх Д. Б. 10622 
Бом К. Г. 10865 
Бомко В. С. 11630 
Бондар В. М. 10301 
Бондар М. В. 9870 
Бондар Н. П. 8303 
Бондар О. А. 11424 
Бондар О. Б. 10851 
Бондарева Г. І. 9771 
Бондаренко В. М. 8983 
Бондаренко О. О. 8610 
Бондаренко С. С. 8194 
Бондарець Д. С. 12372 
Бондарєва Н. В. 8960 
Бондарчук А. Я. 9871 
Бордюг Н. С. 11517 
Борєвой М. Б. 8321 
Борзих Д. В. 9270 
Борисенко Н. А. 9119 
Борисов В. А. 12234 
Борисов О. О. 12008 

Борисова А. І. 11925 
Борисова Т. О. 10516 
Борисюк А. С. 8381 
Борисюк К. М. 9404 
Бориченко О. В. 11179 
Борівський А. Ф. 11584 
Боровий М. О. 10292 
Бородавка Т. В. 10368 
Бородай А. О. 10765 
Борсук С. П. 11746 
Борщак В. А. 10373 
Борщевич В. Т. 8453 
Босак В. В. 9565 
Бочарова О. І. 9435 
Бочко О. І. 8720 
Боштан А. В. 12201 
Бояндіна Г. С. 8322 
Боярський Ю. І. 11761 
Брадул Н. В. 10134 
Бранспіз М. Ю. 11180 
Братик М. В. 10164 
Бредун В. І. 10095 
Бредун Н. В. 11464 
Брель О. С. 9120 
Брехунець А. І. 9772 
Брижак О. В. 10073 
Бриндзій О. В. 11238 
Брінцева О. Г. 8195 
Бровкіна Ю. О. 8196 
Бродовський В. В. 9566 
Броневицька О. М. 9271 
Бронська О. Ю. 8889 
Брух О. О. 8890 
Брюханова Н. О. 9825 
Буаклін Мохамед  
Алі 11181 
Бубнова М. Ю. 9872 
Бугайова Т. І. 9873 
Будій Н. Д. 9749 
Будішевська О. Г. 10374 
Буднюк О. О. 10976 
Бузинарський М. Ю. 9272 
Букін Г. В. 10302 
Булавенко С. Д. 9684 
Булавіна В. С. 11678 
Булах С. М. 9481 
Булгаков Ю. В. 12399 
Булигін О. І. 11535 
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Булик М. В. 8545 
Булик О. Б. 8891 
Буравченко О. А. 12307 
Буран В. В. 11116 
Бурбан А. Ф. 11888 
Бурбело Б. Ю. 9121 
Бурда Н. Є. 10701 
Бурдейна Н. О. 10135 
Бурдін В. М. 9253 
Бурдіян Н. В. 10495 
Буренко Т. О. 9521 
Бурик З. М. 9567 
Буркат В. П. (11612) 
Бурко В. О. 12299 
Бурлаков О. С. 8961 
Бурлакова Г. Ю. 11315 
Бурцева Г. В. 10558 
Бурцева О. В. 9122 
Бурчак Л. В. 9874 
Буряк В. В. 10766 
Бут Є. Ф. 10382 
Бутенко Е. О. 10096 
Бутенко О. Г. 9743 
Бутенко Т. О. 9875 
Бутник О. О. 9568 
Бутченко Т. І. 8468 
Бухановська Т. М. 10669 
Бухнієва О. А. 9876 
Буюн Л. І. 10567 
Буяшенко В. В. 8306 
Вавілова С. М. 10413 
Вагнер І. М. 11762 
Вадюк Р. Л. 11095 
Вайда В. М. 10994 
Вакалюк І. І. 10767 
Вакуленко Л. М. 11039 
Валовой М. О. 11372 
Валько П. М. 11964 
Ванієва А. Р. 8798 
Вань Мяо 8892 
Варанкіна О. О. 11685 
Варга Я. 10600 
Варенко Т. К. 9877 
Варення Г. А. 8686 
Варлакова Є. О. 8388 
Васецька Л. О. 11276 
Василенко Н. Є. 11590 
Василенко С. П. 10825 

Василишина О. В. 11917 
Василів А. Р. 10866 
Васильєв Є. О. 9038 
Васильєв О. В. 8705 
Васильєва О. О. 11182 
Васильєва Т. С. 9412 
Васильців Н. М. 11814 
Васильченко Р. В. 9685 
Васильченко Т. В. 9372 
Василюк А. В. 9675 
Василюк С. Л. 10383 
Василяка Д. К. 9273 
Васільєв К. В. 10331 
Вассім Ісмаіл 12003 
Васюк І. В. 8197 
Ватанха М. 10525 
Ваттімо Дж. (8360) 
Вахній С. П. 11542 
Ваховська О. В. 12152 
Вацик М. М. 10623 
Ващенко В. В. 11040 
Ващенко О. О. 12293 
Ващенко- 
Захарченко М. Є. (10113) 
Вдовичин І. Я. 8506 
Вдовічен В. А. 9039 
Вдодович І. В. 11696 
Вей Лімін 9878 
Вейгль Р. (8088) 
Вейсова В. Е. 12413 
Велівченко В. О. 12153 
Веліховська А. Б. 9879 
Вельгач А. В. 10136 
Вербельчук Т. В. 11655 
Вербовська Л. С. 9010 
Верес Ю. О. 10195 
Верхогляд- 
Герасименко О. В. 9274 
Верхошанова О. Г. 11117 
Весельський В. Л. 10670 
Вєдров О. І. 8323 
Виклюк М. І. 8198 
Вилегжаніна М. В. 8475 
Винницький І. П. 11183 
Винниченко В. (8375, 
 12332, 12354) 
Виплавін П. Л. 11211 
Висоцька Л. Є. 9820 

Витвицька О. Д. 8592 
Витрищук К. О. 8721 
Витяганець А. І. 10641 
Вихованець Ю. Г. 10734 
Вихор І. В. 12326 
Вичалковська Н. А. 10867 
Вишемирська С. В. 8149 
Вишневська О. М. 8952 
Візнюк О. В. 12154 
Вільдгрубе С. О. 8389 
Вільцанюк О. О. 10826 
Вінграновський М. 
 (12353) 
Віннічук О. В. 8522 
Вінська О. Й. 9011 
Віра М. Б. 10137 
Віротченко С. А. 12155 
Вірченко Г. А. 10124 
Віткевич С. І. (12356) 
Вітюк В. А. 8150 
Віцюк Ю. Ю. 11307 
Владика Ю. П. 8799 
Власенко К. В. 9826 
Власенко О. Л. 9123 
Власко О. В. 11096 
Власюк С. М. 9515 
Воблікова О. О. 11631 
Вовк В. В. 9275 
Вовк В. М. 9030 
Вовк М. В. 8390 
Вовк О. В. 12327 
Вовк Ю. О. 10642 
Водзинський Є. Є. 12038 
Водолазька Н. О. 10375 
Вознюк В. Т. 11971 
Война Г. Г. 9569 
Войналович М. В. 11691 
Войнаровська Н. В. 9880 
Войтенко І. В. 11387 
Войтенко І. С. 9124 
Войтешенко І. С. 10526 
Войтко К. В. 10384 
Войтов Ю. В. 11603 
Войтович А. Д. 8722 
Войтович М. В. 10138 
Войтович С. А. 11184 
Войтовська В. І. 11523 
Войтюк В. В. 11982 
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Волик Л. В. 9827 
Волинець Є. А. 10139 
Волинець О. О. 11763 
Волинець Р. А. 9276 
Волков В. Л. 9828 
Волков О. С. 8111 
Волкова О. М. 9040 
Волкова О. С. 10868 
Волкова Ю. В. 10527 
Волковицька Н. О. 9041 
Волобуєва Т. В. 8687 
Волочнюк Д. М. 10428 
Волошин М. В. 8800 
Волошина Н. О. 10489 
Волошина С. М. 9482 
Волошина Т. О. 10196 
Волошко О. І. 10332 
Волощук К. Б. 8593 
Вольф М. М. (8084) 
Вольф О. Є. 12448 
Волянська В. С. 10768 
Ворнер С. (12309) 
Воробей І. О. 10869 
Воробець Д. З. 10983 
Воробець М. М. 10385 
Воробйов В. І. 8199 
Воробйова М. В. 12156 
Воробкевич С. (12287) 
Вороніна К. Ю. 8523 
Воронко Т. Є. 10261 
Воронков Д. К. 8174 
Воропай Н. А. 9881 
Вржесневський І. І. 12092 
В'юнцов С. М. 11579 
Вятчанінов О. В. 10236 
Габрієлян Г. О. 8569 
Гавадзин В. В. 10083 
Гаврасьєва Н. В. 11656 
Гавренкова Т. С. 8801 
Гавриленко Д. Ю. 10223 
Гавриленко О. М. 9882 
Гавриленко Я. А. 8391 
Гаврилова К. Ю. 9277 
Гаврильченко І. І. 12425 
Гаврилюк В. П. 12004 
Гаврилюк О. В. 12373 
Гаврюшенко В. В. 8392 
Гаврюшенко Г. В. 9665 

Гав'юк П. М. 11594 
Гадєєв О. В. 8307 
Гаєвський В. Р. 11396 
Газарян С. В. 9540 
Газзаві Л. В. 11671 
Гайданка Є. І. 8524 
Гайдей О. С. 11697 
Гайдим В. В. 11815 
Гайдукевич К. А. 8447 
Гайдуцький І. П. 8999 
Гайка О. Р. 9042 
Галаган Л. М. 8525 
Галаган Р. М. 11154 
Галаджун З. В. 8476 
Галаз Л. В. 8688 
Галдецька І. Г. 9043 
Галицька Т. М. 10074 
Галицький І. В. 9044 
Галій Л. В. 10691 
Галімова В. М. 10097 
Галінська Т. С. 11816 
Галстян І. Є. 10303 
Галушка Ю. І. 9395 
Галушко О. С. 8477 
Галушко С. М. 10333 
Гальчинська Ю. М. 8893 
Галюк В. М. 10870 
Галюк Н. М. 10769 
Гаманова О. М. 11553 
Гамаюн О. В. 10229 
Ганницький І. В. 11239 
Гапало С. Ю. 9373 
Гапон С. В. 10568 
Гапотченко Г. М. 9278 
Гарас М. Н. 10827 
Гарманчук Л. В. 10507 
Гармаш О. В. 9750 
Гарнага В. Л. 11926 
Гарькавець С. О. 8382 
Гасанова А. К. 9125 
Гаснюк В. В. 9751 
Гасюк І. М. 10376 
Гатальська Н. В. 12026 
Гах І. С. 11277 
Гвоздик І. М. 10702 
Гвоздьова А. Г. 12009 
Гвоздюк М. М. 10334 
Гегель Г. (8313) 

Гелич А. О. 9424 
Гемінґвей Е. (12124) 
Георгієв В. А. 11817 
Георгієвський О. І. 
 (12470) 
Геранін С. І. 10871 
Герасименко К. О. 10386 
Герасименко О. А. 8286 
Герасимчук О. П. 11496 
Герб П. І. 11373 
Гербарт Й. Ф. (9688) 
Герега О. М. 12001 
Герзанич Н. І. 10872 
Герзанич С. О. 11107 
Геркерова О. М. 9686 
Герман З. П. 10075 
Германюк Н. В. 8689 
Герус Л. В. 11524 
Герцовська Н. О. 12157 
Гетьман М. В. 11525 
Гетьман О. Л. 9279 
Гилка У. Л. 8200 
Гирин О. В. 12158 
Гирич В. Ю. 11747 
Гирла Я. В. 10977 
Гирман Л. В. 12018 
Гирман Л. І. 11118 
Гищук Р. М. 12374 
Гізер В. В. 12122 
Гіппіус З. М. (12320) 
Гладка І. С. 12328 
Гладка Т. І. 9570 
Гладкий С. О. 9031 
Гладкова Т. Л. 9085 
Гладкоскок Л. Г. 12159 
Гладун І. Т. 12010 
Глибіна Г. М. 9126 
Глибовець В. Л. 12375 
Глиняна Н. В. 10434 
Глінська С. О. 10098 
Глотка О. А. 11948 
Глуханюк В. М. 9883 
Глушко О. І. 8393 
Глущенко Н. В. 9884 
Глущенко Я. Б. 9127 
Глущук-Олея Г. І. 12214 
Гнатенко Г. О. 10335 
Гнатушенко О. В. 11937 
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Гнатюк В. В. 10099 
Гнатюк Н. Є. 9885 
Гнидюк І. В. 11465 
Говійко Є. А. 9086 
Гоголенко С. Ю. 10197 
Годованець О. С. 11119 
Годун Н. І. 8082 
Годунко М. О. 11278 
Гойсюк Л. В. 8894 
Голенко К. Е. 11409 
Голик О. М. 10770 
Голікова О. М. 12219 
Голіней Г. М. 11657 
Голляк Ю. Б. 8953 
Голобородько А. Ю. 8962 
Голобородько В. В. 10873 
Голобородько К. Ю. 12224 
Головаха М. Л. 10995 
Головач А. В. 9541 
Головенко О. Д. 9436 
Головинська Ю. Ю. 10643 
Головіна Я. С. 8802 
Головко С. І. 11385 
Головченко Н. В. 11764 
Голод А. Г. 10771 
Голодюк Г. І. 11155 
Голояд Я. Б. 10874 
Голтвяниця В. С. 11949 
Голуб М. О. 10528 
Голубєв М. І. 11672 
Голубєва І. В. 12362 
Голубєва К. М. 10165 
Гольцман К. О. 8526 
Голячук Ю. С. 10574 
Гомза І. А. 8527 
Гончар О. В. 9829 
Гончар Т. О. 11064 
Гончаренко Л. Л. 12426 
Гончаренко О. М. 12443 
Гончаренко О. С. 9773 
Гончаренко С. Г. 10387 
Гончаров А. В. 9045 
Гончаров С. В. 10140 
Гончарова В. Г. 9571 
Гончарова Г. С. 11120 
Гончарова Л. Л. 8151 
Гончарук К. О. 8324 
Гончарук Л. М. 10875 

Гора О. М. 8152 
Горб О. С. 8611 
Горбан І. М. 11818 
Горбань В. А. 10496 
Горбань О. В. 8469 
Горбатенко О. В. 9483 
Горбатюк О. Д. 11436 
Горбачова І. В. 8201 
Горбачова Ю. М. 12005 
Горбик В. М. 9572 
Горблюк Р. В. 8895 
Горбуненко Я. І. 8612 
Горбунова Н. В. 9741 
Горган Н. О. 11554 
Гордєєв А. І. 11313 
Гордієнко Н. Г. 12235 
Гордієнко О. В. 11555 
Гордієнко Ю. Г. 10325 
Горіна О. Л. 10509 
Горкунов Б. М. 11151 
Горлов Д. С. 10644 
Горник В. Г. 9542 
Горностай А. В. 9280 
Горобець О. В. 8896 
Горовиць В. (12076) 
Городиська В. В. 9687 
Городиська О. М. 9886 
Городиський М. П. 11765 
Городницька Н. І. 10559 
Горожанкіна Н. А. 12376 
Гороховський Д. І. 8554 
Горошко О. І. 10828 
Горпинюк О. П. 9281 
Горша О. В. 10722 
Горькавий С. С. 9087 
Гоць Т. В. 8897 
Гошилик Н. С. 12160 
Гошовська Ю. В. 10645 
Гоштанар І. В. 9688 
Гоян А. І. 12202 
Грабовецька О. А. 10575 
Грабовський М. (12359) 
Гракова М. А. 8613 
Грапко Н. В. 11819 
Грачов О. В. 11355 
Гребеник Т. В. 8202 
Гребеннікова О. А. 11595 
Гревцев В. Г. 11220 

Грейм М. (12025) 
Греков О. М. 8478, 10237 
Гренишен А. М. 12418 
Гресь О. В. 11972 
Гречанюк С. К. 9104 
Гречило А. Б. 12395 
Гречіхін Г. В. 10876 
Гречко О. В. 8203 
Грешило О. О. 11086 
Грещук Г. І. 8723 
Грибонос Є. Ю. 9887 
Григоренко В. М. 10984 
Григор'єв О. Є. 11361 
Григор'єва Л. В. 11820 
Григор'єва Ю. В. 10988 
Гриджук М. Ю. 10517 
Гридько Л. А. 12093 
Гринишин О. Б. 11898 
Гринів С. М. 11585 
Гринченко М. А. 8153 
Гринь В. П. 11766 
Гриценко Н. Ф. 8083 
Грицяк Л. Д. 9730 
Грищенко А. М. 11911 
Грищенко І. І. 9573 
Грищенко І. М. 9574 
Грищенко Т. Р. 8084 
Грищенко Ю. В. 9689 
Грищук А. М. 9128 
Грищук Е. Ю. 8394 
Грищук О. Ю. 10250 
Грищук Т. В. 10076 
Гріненко А. Ю. 8803 
Грінченко Б. (12327) 
Грінченко Т. Д. 9888 
Грішута А. В. 8804 
Громов Г. В. 11168 
Грудзур О. М. 9282 
Грузан А. В. 8984 
Грузєва О. В. 11065 
Грюк В. В. 9484 
Губанова О. В. 9129 
Губін Ю. Л. 8154 
Гудвілович І. М. 10576 
Гудзенко О. З. 8479 
Гудзь Ю. Ф. 8775 
Гудима Н. В. 12236 
Гудименко О. Й. 10304 
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Гужва А. М. 9413 
Гузар У. Є. 8690 
Гузенко О. П. 8614 
Гузь В. В. 9774 
Гук Н. А. 10326 
Гулай В. В. 11518 
Гулак М. І. (12518) 
Гульчій М. М. 10671 
Гуляк Н. В. 11556 
Гулянич Ю. М. 12057 
Гуманенко Л. П. 10084 
Гуманенко О. О. 11710 
Гумен О. І. 12058 
Гуменна О. І. 12296 
Гуменчук А. В. 8287 
Гуменюк В. О. 9889 
Гуменюк О. І. 9396 
Гуменюк Т. Б. 9890 
Гуменюк У. І. 8395 
Гунько В. І. 8898 
Гура В. Л. 8985 
Гура Т. В. 9891 
Гуренко Д. Ю. 9283 
Гуржій І. О. 12449 
Гуржій О. І. 10829 
Гуржій Т. О. 9105 
Гурін І. В. 10305 
Гуркова О. В. 8899 
Гурманчук О. В. 11557 
Гурник Т. М. 10388 
Гурська І. С. 11466 
Гусак Л. В. 11767 
Гуторов А. О. 11467 
Гуцаленко Л. В. 11460 
Гуцул В. М. 12450 
Гушко С. В. 11750 
Гуща Д. К. 10877 
Ґете Й. В. (12210) 
Ґолдінґ В. (12302, 12305) 
Давиденко В. А. 11185 
Давиденко І. Ю. 12237 
Давидов Є. А. 11658 
Давидова І. В. 9414 
Давидюк Т. В. 11751 
Давід Яфі 12011 
Данелюк В. І. 12016 
Даниленко І. А. 10878 
Даниленко Ю. Ю. 11536 

Даниленко- 
Кульчицька В. А. 11882 
Данилишена Т. М. 9892 
Данилович О. Д. 12161 
Данильчук В. Р. 12451 
Данюк Л. В. 9459 
Дармограй Л. М. 11609 
Даценко Л. М. 10219 
Дацко О. І. 11965 
Даюб Ясер 10198 
Даюк Ж. Ю. 9690 
Дворніченко Л. Л. 9691 
Дедів Л. Є. 10166 
Дейнека І. Г. 10660 
Дейнека Т. А. 9012 
Дейнеко С. М. 12427 
Дембіцький С. С. 8461 
Дементьєв В. Ю. 10184 
Дементьєва Т. А. 11821 
Демешок О. О. 8900 
Демиденко Н. М. 11692 
Демидова А. М. 9374 
Демідов А. В. 12452 
Демішева І. О. 8555 
Демко І. І. 11768 
Демочко Г. Л. 12453 
Демченко М. А. 8615 
Демченко Н. В. 8616 
Демченко С. В. 8470 
Демянчук Ю. Г. 9130 
Дем'янюк Л. М. 8294 
Денефіль О. В. 10635 
Денисенко А. Г. 11260 
Денисенко В. П. 10752 
Денисенко Н. В. 12162 
Денисов С. Ф. 9254 
Дербак А. В. 11121 
Дергай М. В. 10529 
Дерев'янко Н. В. 10577 
Деркач М. І. 8954 
Деркач С. П. 9893 
Детюк Т. Г. 8805 
Дехтяренко В. А. 11934 
Джабраілов Р. А. 9369 
Джавад Хаммад  
Абдельмахде Аль  
Равашдех 8106 
Джарадат Т. А. С. 8204 

Джелілов А. А. 12123 
Дженджеро О. Л. 9775 
Джойс Дж. (12303) 
Джонг Йонгджу 12238 
Джумурат Є. І. 9131 
Джурбій Т. О. 12329 
Дзевелюк А. В. 9046 
Дзеверін І. І. 10595 
Дзейко Ж. О. 9032 
Дзеніс О. О. 11822 
Дзина М. А. 8205 
Дзьомбак Д. В. 11618 
Дзюба М. М. 12239 
Дзюбленко І. М. 12454 
Дзюблюк В. В. 10275 
Дзюндзя О. В. 11704 
Дзямулич О. С. 8617 
Дикун Н. І. 10336 
Дил Д. О. 8806 
Діброва Ю. А. 10852 
Діденко В. С. 9575 
Діденко Н. В. 10646 
Діденко С. М. 10772 
Дідіченко Ю. О. 10879 
Дідківська Г. В. 9284 
Дідківська Г. Г. 11900 
Дідківська Л. С. 11727 
Дідоренко Т. В. 8724 
Дічкова О. В. 9047 
Дмитревський Д. В. 11705 
Дмитренко А. П. 9894 
Дмитренко Е. С. 9428 
Дмитренко Н. П. 11169 
Дмитренко О. А. 10672 
Дмитренко О. М. 11468 
Дмитрик О. О. 9429 
Дмитрієв Д. В. 10703 
Дмитрієва Н. В. 12012 
Дмитрук І. М. 9437 
Дніпровський І. (12347) 
Добіжа Н. В. 11469 
Добрицький О. О. 11497 
Добровольська Н. В. 9375 
Добромислов Ю. Т. 9132 
Добротвор О. В. 9776 
Добряк О. А. 10337 
Добрянський Д. В. 10830 
Добрянський С. Б. 10831 
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Довбненко О. Ф. 11494 
Довбня І. П. 12211 
Довганчина Р. Г. 12124 
Довгань О. В. 12240 
Довгань О. І. 9133 
Довгорук Ю. О. 12455 
Довженко Є. В. 9048 
Додерер Г. фон (12312) 
Докучаєва В. Ю. 9134 
Долга Т. О. 8396 
Долгіх М. В. 12059 
Долецька С. В. 9752 
Долженко О. С. 8397 
Доліба І. М. 10530 
Долінська І. І. 12456 
Доля П. В. 11596 
Доля С. М. 10230 
Домбровська С. М. 9576 
Домусчі С. Д. 9405 
Дондик Г. П. 9285 
Доненко В. І. 8175 
Доненко І. В. 11823 
Донліві Дж. П. (12306) 
Доннік М. С. 9692 
Донська О. В. 8288 
Донцова Д. О. 10880 
Дончак Л. Г. 11824 
Дончевська Р. С. 11825 
Допілка В. О. 9286 
Дорога А. Є. 8308 
Дорош О. Б. 11769 
Дорошенко В. В. 10119 
Дорошенко М. В. 10881 
Дорошенко Ю. О. 10414 
Дорошко М. В. 8206 
Доценко О. М. 9895 
Доценко С. Я. 10753 
Драбаніч А. В. 11826 
Драченко О. В. 8725 
Дребот О. В. 10100 
Дребот С. Д. 11827 
Древаль Ю. Д. 9543 
Дрешпак В. М. 9544 
Дробишевська А. О. 11950 
Дроботов С. А. 9049 
Дроботова Т. Б. 9050 
Дроботя Я. А. 8207 
Дробязко С. І. 11828 

Дрогомирецька І. З. 10510 
Дрозд В. (12247) 
Дрозд І. О. 10882 
Дроздович Н. Л. 9287 
Дронь Є. В. 8618 
Другов О. О. 8594 
Дрьомін І. В. 11983 
Дрьомов В. В. 10293 
Дрягін Д. П. 11161 
Дрягіна Т. Б. 9135 
Дуб Н. Є. 9577 
Дубей М. В. 10199 
Дубина М. В. 8807 
Дубицький О. Л. 10578 
Дубровська Є. В. 11728 
Дудич Г. М. 11470 
Дудік О. О. 10141 
Дудік О. П. 10883 
Дудка О. М. 12039 
Дудка Ю. П. 9578 
Дудко О. М. 12457 
Дудник Т. А. 10999 
Дудніков С. М. 11186 
Дукова Н. М. 9136 
Думич І. І. 8901 
Дунда С. П. 8208 
Дундич Л. В. 9288 
Дупляк Т. П. 11829 
Дуравкіна Н. І. 9485 
Дутчак У. В. 9896 
Дутченко О. О. 8808 
Дух О. І. 10531 
Духаніна Н. М. 9897 
Духневич І. В. 9507 
Душара І. В. 11632 
Душечкін О. І. (8082) 
Дьолог Т. І. 11471 
Дьомін Р. Ю. 11425 
Дьоміна О. О. 9522 
Дьоміна С. Ю. 9137 
Дьяковська Г. О. 8325 
Дьячкова В. В. 8902 
Дюба Г. М. 9289 
Дюк А. А. 8209 
Ейтутіс Д. Г. 11735 
Ейхельман О. (8519) 
Елліс І. О. 9693 
Епель О. В. 9290 

Євдокимова В. А. 11966 
Євдокімова М. О. 11472 
Євдокімова О. О. 9830 
Євстаф'єв О. І. 10276 
Євтушевський В. А. 
 (9737) 
Євтушенко А. І. 10338 
Євтушенко О. М. 10692 
Єгоренко І. В. 9579 
Єгоров В. В. 12458 
Єгорова А. Ю. 10773 
Єгорова В. В. 9898 
Ємельянов В. О. 8155 
Ємельянова Д. В. 9899 
Ємець Р. О. 9138 
Ємчук Т. В. 12377 
Єніна- 
Березовська А. О. 8809 
Єнчева Г. Г. 12125 
Єременко Ю. В. 8326 
Єремій Г. О. 9291 
Єрещенко Н. М. 8112 
Єрко І. В. 12378 
Єрмаков С. Г. 12428 
Єрмакова Л. Г. 10884 
Єрмакова О. В. 10832 
Єропудова О. В. 8546 
Єршов С. А. 10885 
Єрьоміна О. А. 8327 
Єсилевський С. О. 10518 
Єсипенко В. А. 11544 
Єсіна В. О. 8726 
Єсьман І. В. 9694 
Єфисько В. М. 10833 
Єфіменко А. Г. 12054 
Єфімов О. О. 9088 
Єфімова Н. О. 10834 
Єфімова С. Л. 10245 
Єфременко О. В. 8210 
Єфремов Д. В. 11650 
Єфремова Л. О. 10080 
Єщенко О. А. 10246 
Жакун І. Б. 10774 
Жалінська І. В. 8462 
Жалкін Д. С. 11419 
Жарський Е. (9695) 
Жежеря В. А. 10483 
Жеков І. І. 10775 
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Желюк Т. Л. 8874 
Жене Ж. (12315) 
Жерздєв О. В. 12060 
Жернова Г. О. 10435 
Жернова Н. П. 11591 
Жеромський С. (12358) 
Жиглей І. В. 11752 
Жила Н. В. 12311 
Жиленко Т. І. 10339 
Жильцова С. В. 11973 
Жиляєва Н. М. 8727 
Житар І. В. 12241 
Жихарева Н. А. 12163 
Жицька Л. І. 10497 
Жук Г. О. 12094 
Жук І. В. 10579 
Жукова Н. А. 8284 
Жукова Н. М. 12164 
Жукова О. О. 8463 
Жукович- 
Дородних Н. М. 9900 
Жульова С. І. 9901 
Журавльов О. В. 11537 
Журавльова Ю. П. 10624 
Жураківський В. М. 11122 
Журба О. О. 11736 
Жученко З. О. 11830 
Заблоцька О. С. 9831 
Заблоцький М. Б. 8810 
Заболотна Ю. В. 9139 
Заболотний С. М. 8398 
Заброцька О. В. 8811 
Завадська Н. О. 11831 
Завалій М. А. 10816 
Завальнюк І. П. 11164 
Завальнюк О. М. 12444 
Завгородній О. В. 11426 
Завірюхіна І. Г. 12330 
Загайкевич В. (12490) 
Заганяч Я. Ю. 10501 
Загородній В. В. 10673 
Загороднюк С. П. 10277 
Загороднюк Т. М. 9777 
Загорська Ю. В. 8691 
Загребельна Л. В. 8454 
Загривенко В. Б. 8584 
Задемленюк А. В. 10224 
Задерацький В. П. (12064) 

Задкова О. В. 9902 
Задорожний А. М. 11076 
Задорожній А. В. 9753 
Зайцев Є. О. 11187 
Зайцева І. Ю. 8176 
Закреницька Л. А. 12165 
Закржевський О. Ю. 11891 
Залевський С. В. 10125 
Заліський М. Ю. 11984 
Замикула В. В. 9580 
Замлинський В. О. (12506) 
Занічковська О. Ю. 8211 
Запорожан С. Й. 10853 
Запорожець І. М. 8212 
Зарва О. М. 9903 
Зарева І. І. 9292 
Заревич Ф. (12337) 
Заремський М. Й. 8328 
Зареченський Д. О. 11279 
Зарицька І. М. 12242 
Зарицька Л. В. 12331 
Заріцька А. О. 11619 
Застрожнікова І. В. 9581 
Затовський І. В. 10411 
Захарін С. В. 8875 
Захаркіна Л. С. 11832 
Захаров В. В. 12356 
Захарова О. В. 8682, 9013 
Захарченко І. В. 12095 
Захарченко К. В. 8903 
Захарченко П. В. 8595 
Захарчишина Ю. М. 9904 
Захожай О. В. 10214 
Зацепін О. В. 11000 
Заярний О. А. 9376 
Заячук О. Г. 12379 
Збродська О. В. 8904 
Звягін О. С. 11221 
Згржебловська Л. В. 10736 
Зданюк Т. В. 9905 
Здіорук М. І. 10532 
Здоровцева Л. М. 10533 
Зейкан О. Ю. 10454 
Зеленко Н. М. 9666 
Зеленський О. І. 11901 
Зенін В. В. 10776 
Зенченков І. П. 9906 
Зима І. Я. 10777 

Зимич Є. В. 12166 
Зимовець В. В. 8787 
Зимогляд Н. С. 9907 
Зинов'єва А. В. 9397 
Зікрач Д. Ю. 10142 
Зіненко І. М. 9778 
Зіноватна О. М. 9908 
Зінов'єва І. С. 8619 
Зінська Т. В. 12061 
Зінченко О. А. 11803 
Злакоман І. М. 9377 
Златіна Н. Е. 9293 
Злобін С. О. 10306 
Злобін Ю. В. 10077 
Зограб'ян Р. О. 10985 
Зоз О. С. 11626 
Зозуля І. В. 9106 
Золотарьов В. В. 11156 
Золотін В. Г. 11339 
Золотовська О. В. 11902 
Золя Е. (12314) 
Зоріна О. А. 12006 
Зорочкіна Т. С. 9909 
Зосимчук М. Д. 11538 
Зражевська Н. О. 9294 
Зуб В. О. 11123 
Зубенко А. Г. 11001 
Зубенко В. В. 11833 
Зубець М. М. 11613 
Зубов Е. Є. 10270 
Зубова О. В. 8620 
Зубрицька Д. М. 8585 
Зубцов Є. І. 11919 
Зуєвська Н. В. 11386 
Іван Павло ІІ (папа) (8334) 
Іваненко В. В. 11920 
Іваненко В. О. 11770 
Іваненко О. І. 11771 
Іваненко Я. Л. 9140 
Іваницька Н. А. 9438 
Іваницький Р. С. 11449 
Іванишин В. В. 8955 
Іванищук А. А. 9141 
Іванникова В. В. 9582 
Іванов М. Ю. 11620 
Іванов О. С. 11362 
Іванов- 
Костецький С. О. 12040 
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Іванова Л. С. 8213 
Іванова Н. Г. 9295 
Іванова Н. С. 8905 
Іванова О. О. 11240 
Іванова С. В. 9731 
Іванська Н. В. 11071 
Іванський Б. В. 10251 
Іванцова О. П. 9910 
Іванченко В. О. 8621 
Іванченко О. В. 11711 
Іванченко О. М. 9089 
Іванчук С. І. 8214 
Іваньо Ю. Ю. 9779 
Іванюк А. М. 11374 
Івахів О. С. 8577 
Івахненко Р. А. 11633 
Івахова Л. П. 11124 
Івашко Л. М. 9911 
Іващенко О. В. 8299 
Іващук О. В. 8622 
Івчук В. В. 10534 
Ігнат В. В. 11558 
Ігнатенко Є. Г. 11241 
Ігнатишин М. І. 10340 
Ігнатьєв С. Є. 12380 
Ігнатьєва В. В. 10415 
Ігнатюк А. О. 8623 
Ігошина Ж. Б. 8570 
Іжа М. М. 9545 
Іздрик Ю. (12335) 
Ізідінов А. С. 8133 
Ікітян Л. Н. 12318 
Ікрамов В. Б. 10625 
Ілляшов Г. О. 8528 
Ільєнко С. С. 11437 
Ільїна Н. В. 9812 
Ільїна С. С. 11354 
Ільїнська І. Ф. 10817 
Ільницька О. М. 10886 
Ільницька Ю. М. 9142 
Ільченко М. О. 10535 
Ільченко С. І. 10818 
Іншин І. Л. 9583 
Іоненко Д. А. 8586 
Іпатова Д. П. 11077 
Іржавська А. П. 12419 
Іщенко В. О. 8480 

Каафарані Х. М. 10704 
Кабацій М. В. 9584 
Кавурка В. В. 10601 
Казанський О. В. 10278 
Казанцева К. В. 9296 
Казарінова Н. Л. 8596 
Калагін Ю. А. 9657 
Калайтан Н. Л. 8399 
Калашнікова О. А. 12048 
Калашнікова С. А. 9832 
Каленюк О. С. 10126 
Калита О. П. 9912 
Калініхін О. М. 10101 
Калініченко О. В. 11586 
Калініченко О. І. 10294 
Калмикова Л. О. 8383 
Калтаєв Х. Ш. 10341 
Калтишев С. В. 8329 
Калюга К. В. 9297 
Калюжний М. В. 11729 
Калюх Т. Ю. 11388 
Каманін І. М. (12524) 
Каменська О. О. 8215 
Каменщикова О. Є. 10167 
Камєнєва Н. В. 11706 
Камінський В. (12079) 
Камнєва А. В. 9585 
Кандаурова Н. В. 10416 
Каневський В. І. 8400 
Канішевська Л. В. 9768 
Капінос М. С. 9523 
Капітаненко Н. П. 9143 
Капура І. А. 11242 
Капустинський О. О. 
 10778 
Капустянська А. А. 11002 
Капустянський Д. В. 
 10887 
Караваєва Н. Л. 10307 
Карам Ахмед 10705 
Караманов А. (12071) 
Карасьова Є. В. 10342 
Карачевцев М. В. 10308 
Карбованець О. І. 9913 
Кармаліта М. В. 9051 
Карпенко В. П. 11543 
Карпенко Є. М. 9298 
Карпенко Н. В. 10343 

Карпилянська Л. І. 8812 
Карпінська Р. І. 8401 
Карплюк Є. С. 11188 
Карпов Р. В. 9406 
Карпусенко Н. В. 12203 
Карпушева І. Ю. 9299 
Карташов Ю. М. 10168 
Карташова Л. А. 9833 
Карташова О. Г. 8624 
Картелян О. Д. 12429 
Карунос С. А. 8906 
Карюк А. М. 11375 
Касаткін Д. О. 9914 
Касаткіна Т. О. 11125 
Каспрук Ю. В. 8813 
Касьянова В. А. 10143 
Касярум К. В. 9915 
Катба З. С. 10989 
Катушков В. О. 10220 
Кац О. А. 8907 
Качанова І. О. 10169 
Качинська М. О. 9144 
Качурівський Р. І. 10144 
Качуріна Н. М. 8728 
Кашпур Т. О. 9916 
Каюн В. О. 12459 
Кваша О. О. 11772 
Кебкал К. Г. 11230 
Кедун І. С. 12460 
Кеменяш І. Г. 8814 
Кеньо І. М. 11604 
Кернасюк Ю. В. 8908 
Керусь С. В. 10389 
К'єркегор С. (8321) 
Килимчук І. В. 10309 
Кинєва Л. С. 9917 
Кирилів М. В. 8986 
Кириллова О. В. 11473 
Кирилов О. Д. 8625 
Кирилюк В. А. 9300 
Кирилюк В. С. 10327 
Кириченко Д. О. 11834 
Кириченко О. В. 10569 
Кириченко Р. В. 11498 
Кирієнко О. Ю. 9659 
Кирієнко С. В. 10580 
Кирій С. Л. 9586 
Кирпичова І. В. 10502 
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Кисельова О. Б. 9918 
Кисельова О. І. 9486 
Кисельова С. О. 11927 
Кисельова Я. С. 10390 
Кисіль Ю. М. 8510 
Кифяк В. Ф. 8706 
Кишакевич Б. Ю. 8597 
Кишко С. М. 12167 
Кияк І. Б. 12357 
Кіблік К. В. 8216 
Кізин І. В. 9695 
Кізлова О. С. 9403 
Кіктєв М. О. 11985 
Кім О. О. 11438 
Кіндер Т. Д. 10391 
Кірабт С. А. 10145 
Кірієнко В. Т. 11078 
Кірієнко С. М. 10602 
Кірпенко Н. І. 10490 
Кісь Н. Д. 12461 
Кіт Г. В. 11243 
Кіцен Н. В. 9301 
Кіщак Ю. І. 9508 
Кіяшко Т. С. 11938 
Клапків Л. М. 9667 
Клемпарська М. М. 8626 
Клецька Т. С. 10113 
Клещонок А. В. 10238 
Клєвцєвич Н. А. 12027 
Климаш Р. Р. 11954 
Клименко М. В. 10252 
Клименко Н. Ю. 10392 
Клименко С. В. 9407 
Клименко Ю. А. 8565, 
 9919 
Климкова І. І. 8587 
Клипко О. Р. 11410 
Кліменко Т. О. 10393 
Клопотій О. В. 10888 
Клочко А. М. 9302 
Клочко К. І. 9587 
Клочко Н. Л. 9754 
Клочков В. О. 9052 
Клочкова Д. М. 9920 
Кльоц Л. А. 8402 
Клюєва А. М. 11212 
Клюєва Є. М. 9378 
Клюс Ю. І. 8627 

Ключковська Н. Р. 10889 
Клян Ф. Г. 9090 
Кметюк Т. В. 12062 
Книжнікова О. О. 11835 
Книш В. В. 11269 
Князев В. С. 9145 
Кобзей Н. В. 12332 
Кобильська О. Б. 10200 
Кобилянський Є. В. 11918 
Кобичева О. С. 8815 
Ковалевська А. В. 12243 
Коваленко В. В. 8177, 
 9524 
Коваленко В. Л. 8816 
Коваленко Л. І. 12462 
Коваленко М. В. 11673 
Коваленко О. В. 11316 
Коваленко О. О. 10417 
Коваленко Р. О. 11659 
Коваленко Ю. В. 9146 
Коваленко- 
Рудай Н. М. 11693 
Ковалець І. В. 8127 
Ковалинська І. В. 9921 
Ковалінська Т. В. 11222 
Коваль А. А. 9303 
Коваль Б. М. 10890 
Коваль Д. О. 9439 
Коваль Л. В. 9813 
Коваль О. В. 11474 
Коваль О. Є. 9922 
Коваль О. Ф. 12400 
Коваль Т. Л. 12244 
Ковальов Б. Л. 10102 
Ковальов В. Г. 9588 
Ковальов Ю. Г. 11189 
Ковальова І. М. 10596 
Ковальова М. В. 9440 
Ковальова М. К. 10581 
Ковальова Ю. О. 10779 
Ковальський Г. Є. 8330 
Ковальський М. Р. 9589 
Ковальчук Б. П. 10239 
Ковальчук В. Б. 9033 
Ковальчук В. Н. 9780 
Ковальчук Д. П. 11605 
Ковальчук І. А. 8444 
Ковальчук І. В. 10706 

Ковальчук О. О. 12397 
Ковбас І. В. 9147 
Ковбасій В. П. 11126 
Ковбаско Ю. Г. 12168 
Ковпік С. І. 12322 
Ковров О. С. 11340 
Ковтонюк К. В. 9014 
Ковтонюк О. В. 8817 
Ковтун Г. І. 10394 
Ковтун Н. О. 11883 
Ковтун Ю. В. 8445 
Ковч Т. Б. 8818 
Когатько Ю. Л. 12381 
Когут Ю. О. 8217 
Кожушко І. А. 12245 
Кожушко М. В. 9148 
Козак А. І. 12430 
Козак В. В. 11737 
Козак Є. П. 9923 
Козак І. О. 10854 
Козак К. Б. 8218 
Козак Н. С. 9304 
Козак О. В. 9305 
Козак О. М. 11127 
Козаченко Д. М. 11733 
Козаченко О. О. 8481 
Козаченко О. П. 10436 
Козачок-Труш Н. В. 9487 
Козачук М. О. 9379 
Козельський Я. П. (8328) 
Козер В. Р. 10395 
Козіцька Н. О. 11773 
Козлов М. В. 10085 
Козловська О. С. 9590 
Козуб С. М. 11892 
Козяр В. О. 11341 
Кокоза Г. А. 12169 
Колб Н. М. 12463 
Колбасіна Є. Ю. 10146 
Колгатін О. Г. 9834 
Коленкова Н. О. 8776 
Колесник Р. С. 12204 
Колесникова О. В. 9781 
Колесніков Б. П. 9546 
Колеснікова В. В. 8909 
Колесса Ф. М. (10085) 
Колібабчук О. О. 10674 
Колінко Я. А. 9149 
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Колісник Л. М. 11597 
Колісніченко Р. М. 8482 
Колобов С. О. 11244 
Колодій С. Ю. 8788 
Колоколова А. О. 12246 
Коломоєць Н. В. 9150 
Коломоєць О. М. 10891 
Колосов А. М. 8178 
Колтунова О. В. 11128 
Комадовська В. С. 9668 
Комар В. Л. 12423 
Комар Р. В. 9488 
Комаринець С. О. 8219 
Комашко Н. В. 9924 
Коменда Н. В. 11190 
Комірна В. В. 8707 
Комісаренко О. В. 9925 
Коміссаров С. А. 9151 
Комнацька М. М. 11439 
Комський М. П. 10996 
Конаровський В. В. 10170 
Конвалюк І. І. 10511 
Кондратьєв В. О. 9489 
Кондратьєва Н. М. 9408 
Кондратьєва О. В. 12126 
Кондрашев П. В. 11280 
Кондрук Н. Е. 10201 
Коненко В. В. 8729 
Коновал С. М. 11281 
Коноваліхіна Т. О. 11774 
Коновалов І. В. 11660 
Коновалова В. С. 10647 
Коновалова І. В. 9591 
Коновалова Н. О. 9091 
Коновальська Л. О. 9926 
Кононенко В. Г. 11573 
Коноплянко Д. Ю. 10310 
Константинов А. (12317) 
Концевой С. А. 11397 
Конюшенко Ю. А. 12464 
Копанський М. М. 11955 
Копил Б. К. 9592 
Копинець З. П. 11956 
Копитчак І. Р. 11003 
Корват О. В. 9669 
Кордзая Н. Р. 11912 
Корень Н. В. 8819 
Корень О. М. 9732 

Корж В. І. 10892 
Корінчак Л. М. 10648 
Корнєєва Ю. В. 9000 
Корнилюк А. В. 11836 
Корницька Ю. А. 9927 
Корнієнко Ю. В. 8331 
Корнієць Т. Є. 11392 
Корніяка О. В. 8628 
Корня Т. М. 11562 
Корнякова Т. В. 9255 
Коробова Н. М. 11775 
Коровіна Р. В. 9696 
Коровченко О. Б. 11245 
Короленко В. Г. (9696) 
Короленко Н. В. 8220 
Король В. І. 11342 
Король С. В. 9928 
Корольков О. І. 10997 
Корольова І. Є. 8332 
Корольова Н. В. 9929 
Корольчук А. П. 9930 
Королюк Т. О. 8820 
Коростіль Л. А. 9697 
Коротка Р. О. 9380 
Корохіна А. В. 12363 
Корсун В. Я. 9306 
Корсунов В. А. 11072 
Корсунов К. А. 11219 
Корчагіна О. В. 8300 
Корчинська Л. В. 10536 
Корягіна А. М. 9307 
Косар У. Б. 8403 
Косахівська О. В. 8511 
Косач Ю. (12348) 
Косенко Д. К. 10893 
Косенко О. С. 8629 
Косинський О. В. 10855 
Косинський Р. В. 9593 
Косінова А. В. 10437 
Космина В. Г. 12411 
Космідайло І. В. 8221 
Коснік М. В. 10468 
Косогор А. О. 10262 
Костенко О. І. 11440 
Костенко О. М. 11776 
Костенко Т. В. 11363 
Костенок Я. О. 8963 
Костецька І. І. 11475 

Костецька К. О. 8630 
Костецька Ю. В. 11634 
Костик Є. В. 9931 
Костишин Н. С. 11777 
Костіков А. О. 10258 
Костомаров М. І. (9230, 
 12458) 
Костромичев Д. О. 12364 
Кострюков С. В. 8309 
Костюк І. О. 10537 
Костюк Н. П. 8333 
Костюк О. С. 10603 
Костюкевич О. К. 9152 
Костюченко К. Є. 9932 
Костючков С. К. 8529 
Косуба С. І. 11097 
Косьмій О. М. 8530 
Косяк А. П. 8730 
Косяк О. А. 8964 
Косянчук О. О. 12333 
Кот О. В. 9381 
Котенко В. М. 9460 
Котис Н. В. 8631 
Котіна Г. М. 8821 
Коткін В. В. 11261 
Котко Д. В. (12062) 
Коткова Н. С. 8632 
Котляр О. Р. 12049 
Котляревська Г. М. 9153 
Котляревський І. П. (9716) 
Котова О. В. 9933 
Котова С. С. 11778 
Котова Т. В. 11157 
Котюк Б. (12057) 
Котюк В. О. 12465 
Кофанова О. С. 9308 
Кохалик Х. М. 9594 
Кохан В. П. 9490 
Кохановська М. Г. 8334 
Коханюк Т. С. 9309 
Коцун В. І. 10396 
Коцур В. В. 8556 
Коч Н. В. 12218 
Кочетов Б. А. 10279 
Кочкурова О. В. 9934 
Кочубей Д. В. 8222 
Кошева Г. О. 9595 
Кошева Л. В. 9935 
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Кошель А. О. 9670 
Кошель В. І. 11364 
Коширець С. І. 11957 
Кошова І. П. 10707 
Кошова О. П. 9936 
Кощій Є. Є. 11087 
Кощій Ю. В. 8571 
Кравець В. І. 8822 
Кравець О. М. 11191 
Кравець Р. А. 9937 
Кравець С. В. 10455 
Кравцов А. С. 9154 
Кравцова І. В. 8223 
Кравцова О. О. 12170 
Кравченко А. С. 8823 
Кравченко В. В. 11499 
Кравченко В. І. 10780 
Кравченко В. О. 9491, 
 10344 
Кравченко К. В. 11837 
Кравченко Л. Ю. 10311 
Кравченко О. В. 10412 
Кравченко О. І. 11231 
Кравченко О. О. 9155 
Кравченко С. А. 11376 
Кравченко Т. В. 10781 
Кравчинський Р. Л. 10484 
Кравчук Г. А. 9441 
Кравчук І. В. 8965 
Кравчук М. Ю. 9053 
Кравчун П. П. 10782 
Кравчуновська Т. С. 12015 
Краєвська А. С. 11838 
Крайник Г. С. 9310 
Крамаренко Р. М. 11398 
Крамарьова Ю. С. 10675 
Крамськой Д. Ю. 8633 
Крапивко Г. І. 11223 
Крапівко С. О. 10783 
Красиленко Ю. А. 10512 
Красненко О. М. 12212 
Красніков Д. О. 10438 
Краснов В. В. 9835 
Красножон С. В. 8824 
Краснокутська Н. С. 8179 
Красов П. С. 11192 
Красюк Л. М. 11606 
Красюк О. М. 11411 

Красюк Ю. М. 10604 
Кратасюк Л. М. 9782 
Креслов О. І. 11004 
Крива І. Г. 10456 
Кривенко В. Г. 8825 
Кривенко С. С. 11246 
Кривий А. О. 9156 
Криворук М. І. 10894 
Криворученко С. В. 12247 
Кривохижа Є. М. 10676 
Кривошей В. В. 11700 
Кривцова О. М. 9596 
Крижко А. В. 10560 
Крикля О. О. 8156 
Крикун В. А. 9015 
Крикун І. Є. 9755 
Крикун О. В. 9157 
Крикунов О. А. 10754 
Криленко І. М. 12420 
Крилова О. В. 10895 
Крим С. С. (9072) 
Кримець Г. В. 10476 
Кримчак Л. Ю. 9821 
Криницька Л. Я. 9822 
Кринична І. П. 9547 
Крисак А. О. 8910 
Крисанова Н. В. 10538 
Крисько В. Ф. 8911 
Крисько Ж. Л. 8224 
Криштоп Ю. Г. 10369 
Криштопайтіс В. В. 12050 
Кропивницький М. Л. 
 (12329) 
Кротенко Г. А. 11282 
Кроче Б. (8354) 
Кругленко І. О. 9756 
Кругленко Н. В. 11967 
Кружилко О. Є. 8683 
Крук О. М. 8826 
Крук С. І. 10677 
Круковська О. В. 11621 
Крупа О. М. 8731 
Крупка О. В. 12466 
Крупко О. В. 10418 
Крупченко Л. В. 11563 
Крутікова М. С. 10896 
Крутова А. С. 11753 
Крутушкіна О. В. 8225 

Круть О. А. 11351 
Крюкова Г. В. 10115 
Крючина Є. А. 10856 
Кубаєнко А. В. 9158 
Кубатко О. В. 10103 
Кубишкін В. А. 10744 
Кубієвич С. П. 9092 
Кудіна В. М. 11224 
Кудінов М. В. 9938 
Кудлай І. М. 11683 
Кудлай О. С. 10605 
Кудрейко І. О. 12248 
Кудря В. В. 9054 
Кудряшов Е. М. 8634 
Кузанський Н. (8378) 
Кузенко Н. В. 8635 
Кузик О. В. 8636 
Кузнецов В. О. 9939 
Кузнецов О. О. 8637 
Кузнецова В. М. 9940 
Кузнецова Д. С. 8732 
Кузнецова М. М. 8295 
Кузнецова С. О. 11779 
Кузнєцова В. І. 11066 
Кузнєцова В. О. 10147 
Кузь О. М. 8310 
Кузь Ю. С. 9783 
Кузьменко А. В. 9698 
Кузьменко Г. Г. 8912 
Кузьменко Г. М. 9941 
Кузьменко Є. І. 11598 
Кузьменко О. К. 8226 
Кузьменко О. С. 9784 
Кузьменко С. М. 11939 
Кузьменко Т. С. 9442 
Кузьмич О. Г. 11701 
Кузьмін Д. Л. 11780 
Кузьміна С. Л. 8311 
Кузьома В. В. 11476 
Кузьома Т. Б. 9942 
Кузяк В. В. 11839 
Кукіна О. М. 10606 
Кукла О. Л. 11627 
Куклін В. О. 11500 
Кукліна Т. С. 8987 
Кукуста Д. О. 10312 
Кулагін Д. О. 11427 
Кулаков В. В. 12382 
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Кулдиркаєва К. В. 10708 
Кулик К. С. 10397 
Кулик Л. В. 10755 
Кулик М. Й. 9311 
Кулинич Н. В. 12316 
Кулинич- 
Міськів М. О. 10835 
Кулінка Ю. С. 8404 
Кулінський В. Л. 10259 
Куліченко А. Я. 11420 
Куліш П. О. (12249) 
Кульбабська О. В. 12225 
Кульков Ю. А. 9671 
Кульчинська Л. М. 12084 
Кумгир І. Р. 10897 
Кумеда О. П. 12249 
Кундін В. Ю. 10986 
Куненко І. С. 9159 
Кунинець Є. П. 11958 
Кунцяк Р. Я. 11343 
Купко О. Д. 10247 
Купрін О. В. 11893 
Купріянов Є. В. 12250 
Курбан О. В. 11884 
Курбатова Ю. В. 9943 
Куриляк В. Є. 8978 
Курись А. С. 9160 
Курінний В. П. 11334 
Курінний О. В. 8227 
Курка М. С. 10439 
Курчій О. В. 9699 
Кусій М. І. 9944 
Кутельмах Р. К. 8113 
Кутовий Р. В. 9660 
Кухар Г. В. 12013 
Кухар Т. В. 8405 
Кухарева О. С. 9785 
Кухта І. В. 9945 
Кухтин М. Д. 11615 
Куц Г. М. 8507 
Куца А. М. 9161 
Куцалаба Н. І. 8913 
Куценко Т. М. 8733 
Куцериб Т. М. 10607 
Куцин М. М. 12421 
Кучевський П. В. 9312 
Кучер В. В. 12467 
Кучерак І. В. 9946 

Кучеренко Є. В. 9947 
Кучерук Д. Г. 8638 
Кучерявченко М. О. 10978 
Кучинська О. А. 9313 
Кучко-Бадіна В. А. 8734 
Кучма О. Л. 9492 
Кучмай К. С. 8455 
Кушнаренко Н. П. 9016 
Кушнір Є. Г. 11928 
Кушнір І. Б. 12314 
Кушнір І. М. 9597 
Кушнір О. В. 10440 
Кушнір О. П. 10253 
Кушнір О. Ю. 10898 
Кушнір С. М. 9525 
Кушнірук О. І. 10899 
Кушнірчук М. І. 11088 
Кущ Л. Л. 11674 
Кущ О. І. 11308 
Кущ О. С. 8406 
Кущовий Д. О. 9017 
Кьоппль О. І. 9598 
Лабай В. Й. 12017 
Лавлинська І. О. 12028 
Лаврентьєва К. В. 10561 
Лавренюк С. І. 8134 
Лаврик Н. С. 11098 
Лаврик О. Д. 12383 
Лавриненко О. В. 10900 
Лавриненко О. С. 12319 
Лавринець А. Є. 9599 
Лавріненко І. М. 12171 
Лавро З. Я. 10901 
Лаврова Л. В. 9700 
Лаврук Т. М. 10469 
Лаврухіна В. Л. 12220 
Лагодзінська В. І. 8407 
Лагодієнко О. В. 9055 
Ладунка І. С. 8228 
Лазарев А. А. 9162 
Лазаренко К. Д. 8408 
Лазнева І. О. 12468 
Лазор І. В. 9493 
Лазоренко Г. Є. 10491 
Лазоренко Н. П. 11913 
Лазур Я. В. 9107 
Лаіт Каіс Махмуд 11929 
Ландяк О. М. 8335 

Ланець О. С. 11162 
Лань Давей 12096 
Лапига І. В. 9948 
Лапка С. В. 8988 
Лапкін А. В. 9461 
Лаповець Н. Є. 10902 
Лапутин Р. О. 11730 
Ларіонов О. П. 10784 
Ларіонов С. О. 8409 
Ларкін М. О. 9314 
Латишева І. Л. 11840 
Лацик Г. М. 8827 
Ле Гуїн У. (12151) 
Лебедева Л. В. 8639 
Лебедєва А. В. 9786 
Лебедєва В. В. 8229 
Лебедь І. Г. 9018 
Лебедь О. М. 10345 
Лебідь І. Ю. 9757 
Лебідь О. Ю. 10202 
Левашов Д. В. 10709 
Левашова О. Л. 10710 
Левенець В. В. 11247 
Левицька І. В. 11804 
Левицька Л. В. 8410 
Левицька О. О. 8692 
Левін І. О. 11317 
Левін П. Б. 8598 
Левковська Л. В. 8708 
Леврінц М. І. 9949 
Левченко В. В. 11974 
Левченко В. П. 11389 
Левченко Д. О. 11264 
Левченко Н. М. 9548 
Левченко Р. І. 8114 
Левчук І. І. 8531 
Легеза Є. О. 9163 
Легенчук С. Ф. 11754 
Легенький М. М. 10280 
Лейких Д. В. 11265 
Лекарь С. І. 8828 
Лелюк О. О. 8914 
Лем С. (12357) 
Лемко О. І. 10819 
Лемоньє К. (12314) 
Лендєл Г. Д. 8829 
Лендьел М. О. 8514 
Леонов А. В. 10745 
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Леонов Д. С. 10346 
Леонова О. В. 9164 
Леонтьєв В. В. 11661 
Леонтьєв Д. М. 11412 
Лепкий Б. (12284, 12325) 
Лепська Н. В. 8532 
Лепьохіна О. В. 8915 
Лесів М. Ю. 8157 
Лесюк Р. І. 11225 
Летц Ю. О. 10836 
Лец К. В. 8336 
Лещенко Н. А. 9744 
Лещишин Ю. З. 10203 
Лещук Г. В. 8640 
Лєбєдь Є. І. 10785 
Ликова Н. М. 12414 
Липа В. А. 9462 
Липинський В. К. (12498) 
Липитан Р. М. 11587 
Липський О. А. 11248 
Липчук Т. В. 8641 
Лисак В. П. 10726 
Лисенко А. С. 9950 
Лисенко І. О. 10347, 12469 
Лисенко О. В. 12431 
Лисенко О. О. 9165 
Лисенко Ю. О. 9701 
Лисих А. Ю. 11968 
Лисиця П. М. 11986 
Лисиченко Т. Ю. 12251 
Лисовенко С. О. 10398 
Листопад Д. О. 11951 
Листопад О. П. 8642 
Лисюк В. О. 10254 
Лисюк С. Г. 8411 
Лисюк С. Р. 12063 
Литвин М. В. 9019 
Литвин Н. С. 10399 
Литвиненко А. В. 11580 
Литвиненко О. О. 12300 
Литвинець В. М. 9509 
Литвинов О. О. 12172 
Литвинова С. Г. 9733 
Литвинюк О. М. 12302 
Литовченко І. В. 8483, 
 8693 
Литовченко І. Л. 8132 

Лихмус О. Ю. 10539 
Лихоносов П. М. 10979 
Лихота О. Б. 10711 
Личук О. М. 9600 
Лі Бо 12097 
Лізунова С. В. 10313 
Лінник А. Ф. 10281 
Лінник Ю. О. 11564 
Ліннік А. Ю. 11501 
Лісіцина О. С. 8091 
Лісковський І. О. 11249 
Лісна М. І. 12252 
Лісниченко А. П. 9951 
Лісновська Л. Б. 9758 
Лістовщик Л. К. 11344 
Літвін В. М. 11450 
Літовка С. В. 11502 
Ліфінцев Д. С. 8777 
Ліхачова О. Є. 12470 
Ліховіцький Я. О. 9601 
Ліхоносова Г. С. 8230 
Лічак Д. В. 9382 
Ліщина В. О. 11451 
Ліщук К. І. 8143 
Лобанець Н. В. 10903 
Лобанов І. А. 10608 
Лобачова І. М. 12253 
Лобашов О. О. 11719 
Лобова О. В. 9747 
Лобода О. В. 9952 
Лобозинська С. М. 8789 
Логазяк І. Ю. 11712 
Логвиненко С. В. 8547 
Логвинюк Т. В. 8085 
Логін І. В. 8412 
Логінова Г. М. 8337 
Логінова Н. М. 9953 
Логоша В. В. 9166 
Логунов О. М. 8158 
Лоза Ю. Я. 9463 
Лозинський М. (12482) 
Лозицька Н. Й. 10215 
Лозовий П. І. 8092 
Лозовицька Д. С. 11781 
Ломага Ю. Ю. 11108 
Ломакіна І. Ю. 9167 
Ломаченко Т. І. 8599 
Ломов Д. О. 10441 

Лондар Л. П. 9672 
Лопащук І. А. 11841 
Лопух Н. Б. 10185 
Лоскутов О. О. 11005 
Лось О. В. 12309 
Лоштун О. Б. 9787 
Лубенець О. О. 11006 
Лубчук І. В. 8966 
Луганцева О. Г. 9954 
Лугінін М. С. 10498 
Луданов К. І. 10263 
Лужаниця О. І. 12173 
Лука (Войно- 
Ясенецький В. ; 
архієпископ) (8460) 
Лукавецький Н. О. 10904 
Лукаш Г. П. 12226 
Лукаш С. С. 9476 
Лукашев О. А. 9430 
Лукашенко Н. О. 12064 
Луковенко Т. О. 12254 
Лук'яненко В. В. 9702 
Лук'яненко Н. С. 10726 
Лук'янова А. С. 10503 
Лук'янова Г. О. 11625 
Лук'янова О. М. 8231 
Лунін С. В. 9464 
Лупол А. В. 12255 
Луференко Л. Ю. 11885 
Луценко І. В. 11213 
Луценко О. В. 11079 
Луценко С. М. 9602 
Луценко Ю. О. 10712 
Луцик І. Г. 9955 
Луцик М. М. 10626 
Луцький В. Я. 12098 
Лю Лу 12099 
Любар О. О. 8830 
Любива Т. Я. 8464 
Любич В. В. 11545 
Любінець О. В. 10661 
Любка О. С. 11599 
Любченко Г. А. 10562 
Любченко Н. В. 8413 
Любченко Т. П. 8115 
Любчук О. К. 9549 
Лютий П. В. 11959 
Лядська О. Ю. 12100 
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Ляпко М. Г. 11041 
Лях Я. С. 8831 
Ляховченко Л. А. 9603 
Ляшенко О. А. 9168 
Ляшков О. Ю. 10282 
Лящук О. І. 10457 
Ма Цзюнь 9956 
Магда В. В. 10204 
Магдич К. О. 11894 
Магеровська Т. В. 10148 
Магомедова М. А. 11842 
Магрламова К. Г. 9788 
Мадрига Т. Б. 8557 
Маєвський К. В. 12029 
Мажник Л. О. 8232 
Мазур В. М. 11622 
Мазурець С. І. 10713 
Мазурика Ю. В. 12432 
Мазурок Ю. О. 8533 
Майборода В. С. 9957 
Майданюк І. В. 8093 
Майданюк І. З. 8312 
Майстренко А. Н. 11662 
Майструк М. І. 10905 
Мак О. Р. 9958 
Макаренко А. І. 9959 
Макаренко І. О. 8832 
Макаренко М. М. 9169 
Макаренко О. А. 10519 
Макаренко О. В. 9056, 
 11032, 12019 
Макаренко О. Ю. 9510 
Макаренко Ю. Г. 12308 
Макарець Ю. С. 12256 
Макарова Д. Г. 11600 
Маковецька Л. І. 10540 
Маковецька Ю. М. 8643 
Макогін З. Я. 9020 
Макогон Д. (12345) 
Макодзей Л. І. 9960 
Максимова С. В. 11270 
Максимович К. Ю. 10649 
Максимук А. О. 8916 
Максимюк О. Д. 9057 
Макух С. М. 9001 
Макушенко О. С. 10563 
Маланій Н. І. 12334 
Маланьїна Т. М. 8414 

Малаховська А. О. 10906 
Малашевська Н. М. 10990 
Малежик Д. І. 12471 
Маленко О. О. 12227 
Малигіна В. Д. 8956 
Малик Г. Д. 9961 
Малиновський В. Я. 8515 
Малиношевський Р. В. 
 9703 
Малиш Н. А. 9550 
Малишев В. О. 11907 
Малишевська І. А. 9962 
Малишевський І. О. 10907 
Малій Н. Ю. 8415 
Малій О. В. 8989 
Малімон В. І. 9604 
Малка А. В. 12401 
Мальська М. П. 8709 
Мальцев С. В. 11129 
Мальчик М. В. 11805 
Малюга Л. М. 8233 
Маляр В. О. 10458 
Маляр Д. О. 11930 
Мамаєв В. В. 11360 
Мамбетова Г. Р. 12065 
Мамедов Г. А. 9465 
Маметова Л. Ф. 10477 
Мамонтов І. М. 10908 
Мамочка Р. В. 9170 
Мамченко В. Ю. 11663 
Мамчур Т. В. 11601 
Мандзюк В. Б. 11452 
Мандрика Л. Ю. 10909 
Мандриченко О. В. 9171 
Манілов А. І. 10314 
Маніщенкова Ю. О. 10991 
Мантула А. О. 10910 
Мануілова К. В. 12472 
Манько Д. Ю. 10255 
Манько К. М. 11565 
Манько С. С. 10149 
Маньковський С. В. 11214 
Марасюк С. С. 8484 
Мардар Д. О. 11843 
Маренич О. О. 11428 
Марецький Р. А. 9605 
Маринич О. В. 10171 
Маріонда І. І. 9963 

Маріц Д. О. 9415 
Маркіна М. Г. 12127 
Маркітантов В. Ю. 8558 
Марков Р. В. 8735 
Маркова В. А. 8471 
Маркова І. В. 8917 
Маркова О. В. 9704 
Маркова О. О. 10714 
Маркова С. В. 8918 
Маркович І. Б. 8919 
Маркович Н. В. 11477 
Марковська А. В. 12205 
Марковський П. Є. 11946 
Маркотенко Т. С. 9964 
Мармазова Т. І. 8551 
Марочкіна О. О. 12257 
Мартиненко О. А. 8416 
Мартинова О. М. 9172 
Мартинова Ю. В. 11987 
Мартинюк В. М. 9759 
Мартинюк Г. Ф. 9965 
Мартинюк І. М. 10513 
Мартинюк О. А. 12101 
Мартинюк О. В. 12102 
Мартинюк О. Г. 11679 
Мартинюк Ю. В. 8548 
Мартич Р. В. 8456 
Мартіросян А. Г. 9315 
Мартюшева О. О. 10609 
Марущак О. В. 8338 
Марценко С. В. 10172 
Марценюк О. О. 9606 
Марченко В. М. 11806 
Марченко Є. О. 8448 
Марченко І. С. 8694 
Марченко М. Л. 10733 
Марченко Н. В. 11960 
Марченко О. В. 8644, 9173 
Марченко О. О. 9174 
Марчук В. В. 9966 
Марчук О. О. 9705 
Масальський В. П. 10582 
Масікевич Ю. Г. 10570 
Масленнікова К. С. 9967 
Маслій Г. М. 9706 
Маслова Ю. П. 12258 
Маслюківська О. П. 8833 
Матвєєв С. В. 9175 
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Матвєєва Г. Д. 9734 
Матвєєва М. О. 11271 
Матвієнко Г. І. 12335 
Матвієнко Н. (12078) 
Матвієнко О. О. 11429 
Матвієнко П. Д. 9176 
Матвієнко С. А. 11215 
Матвієнко Т. О. 11782 
Матвіїшин О. М. 12336 
Матвійчук Л. О. 11844 
Матвійчук М. З. 8920 
Матвійчук О. А. 10610 
Матвісів Я. Я. 9789 
Матеуш В. Л. 11635 
Матієшин Ю. М. 11250 
Матковська Ю. А. 10911 
Матросова І. Г. 9968 
Матушевський Ф. П. 
 (12410) 
Матюха Л. Ф. 10662 
Матяж С. В. 9607 
Махніцький А. В. 11080 
Махновська Н. Д. 8778 
Махонін Є. І. 11441 
Махота А. В. 8834 
Мацієвська Н. К. 10786 
Маційчук В. М. 11581 
Мацола М. І. 9058 
Мацук З. А. 8835 
Мацьків Р. Т. 8234 
Мацюк З. С. 12259 
Мацюк О. О. 9969 
Мацюра О. І. 10837 
Машихіна Л. О. 10627 
Машков К. Є. 9494 
Машуков А. О. 10912 
Машукова О. В. 10611 
Мащенко О. В. 12206 
Медведєв А. М. 9177 
Медведєв Ю. Л. 9059 
Медведовська Н. В. 10663 
Медведовська Т. П. 9970 
Медведська Л. Є. 12402 
Медвідь Т. А. 12086 
Медвідь Ю. О. 11089 
Мединська К. О. 10541 
Мезенцева І. В. 10470 
Мелащенко О. М. 8485 

Меленко С. Р. 11081 
Мелешкевич Л. М. 12174 
Мелкумова Т. В. 12260 
Мелкумян К. Ю. 8144 
Мельник А. С. 9495 
Мельник В. М. 10104 
Мельник Г. І. 10715 
Мельник К. В. 9496 
Мельник Л. Б. 12337 
Мельник О. М. 9178, 
 12338 
Мельник О. О. 9608, 
 11309 
Мельник О. Я. 9021 
Мельник Р. В. 11478 
Мельник Р. П. 12473 
Мельник С. І. 8235 
Мельник Ю. М. 8486 
Мельникова О. А. 8736 
Мельникова Т. Б. 8921 
Мельничук В. О. 11430 
Мельничук І. В. 11783 
Мельничук І. М. 9836 
Мельничук М. С. 8457 
Мендеграл Т. І. 9179 
Меннанов Е. М. 11283 
Ментей О. С. 11479 
Менцинський М. О. 
 (12070) 
Местулова М. В. 10913 
Метілка Д. В. 8339 
Мех Ю. В. 9180 
Механна С. С. А. 8094 
Мехтієва Т. В. 9181 
Мєдвєдкова Н. С. 9002 
Мєхова Л. В. 10650 
Мигович І. В. 12128 
Мизак Н. С. 12445 
Микитенко Н. О. 9837 
Микитюк В. В. 11649 
Микитюк П. П. 11807 
Миколенко В. А. 9316 
Миколюк А. В. 9022 
Милосердна І. М. 8534 
Милославська О. В. 8417 
Мина В. В. 9060 
Миненко Ю. В. 12339 
Миняйло А. А. 10105 

Мирижук Є. О. 10471 
Мирна Н. В. 9526 
Миролюбенко Г. А. 8449 
Мироненко І. В. 11007 
Мироненко Н. В. 9971 
Миронець І. В. 8107 
Миронова Ю. Ю. 11784 
Миронюк Л. П. 10150 
Миронюк О. В. 11975 
Мирошниченко М. С. 
 10787 
Мирошниченко Ю. В. 
 8922 
Мирошниченко Ю. М. 
 9317 
Мирошниченко Ю. О. 
 11845 
Миськів Є. М. 11961 
Митрофаненко Ю. С. 
 12474 
Митрохін С. О. 10205 
Михайленко Д. Г. 8236 
Михайленко М. П. 12066 
Михайлик О. Г. 8340 
Михайличенко Г. (12328) 
Михайличенко С. С. 9790 
Михайлів С. В. 9318 
Михайлов О. В. 11272 
Михайлов Р. І. 9182 
Михайлова І. І. 8341 
Михайловина С. О. 8645 
Михайловська Н. С. 10756 
Михайловська О. В. 8923 
Михалевич О. М. 12261 
Михалик Д. М. 10186 
Миценко Є. В. 12103 
Мицюк С. В. 10348 
Мідляр А. К. 11480 
Мізюк В. В. 11846 
Міка Т. М. 10400 
Мікулак Н. М. 8342 
Міленіна О. Є. 11940 
Мілінчук О. В. 11847 
Мільченко О. С. 12262 
Мінакова С. Є. 11099 
Міненко М. А. 11808 
Міненко С. В. 11503 
Мініна О. В. 8737 
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Мінко О. О. 11067 
Мінов С. В. 11042 
Мінченко А. О. 9443 
Мірзодаєва Т. В. 8738 
Мірко Н. В. 9609 
Міронова В. Л. 8159 
Мірошник І. О. 8086 
Мірошник Р. В. 12475 
Мірошник Р. О. 8237 
Мірошніченко С. В. 12476 
Місько В. В. 12477 
Мітроусова Т. В. 12303 
Міхальчук О. В. 11130 
Міхановська Н. Г. 11060 
Міхеєва К. В. 10788 
Міхейченко М. А. 8566 
Мішаровський Р. М. 9760 
Міщенко О. Є. 9183 
Міщенко С. Г. 9319 
Міщук В. В. 9093, 10914 
Міщук В. Р. 11090 
Міщук О. А. 11976 
Мовчан Б. Б. 10915 
Мовчан Д. М. 10478 
Могильницький Р. А. 8836 
Моем В. С. (12304) 
Мозальова М. В. 9511 
Мозговий С. В. 11442 
Мозолевич Г. Я. 11738 
Моісеєнко Т. Є. 11848 
Моісєєв О. М. 9320 
Мойсеєва Г. В. 11073 
Мойсеєва О. Є. 8384 
Мокієнко Т. В. 8238 
Моклячук О. М. 10173 
Мокрик І. Ю. 10789 
Мокринська З. В. 11748 
Мокрогуз І. М. 12067 
Молодецька К. В. 10187 
Молодоженя О. Ю. 12215 
Молодча Н. С. 12175 
Молявко О. М. 9398 
Момот М. О. 9061 
Монайкіна Ю. В. 10716 
Монастирський Г. Л. 8957 
Монастирський Л. С. 
 11172 
Моногарова Н. Є. 10820 

Мончак М. М. 10401 
Моравська О. В. 10542 
Моркотун С. Б. 9972 
Мороз І. В. 10838 
Мороз О. В. 11731 
Мороз О. І. 8418 
Мороз С. А. 11296 
Морозов А. В. 11721 
Морозова Г. В. 10127 
Морозова Н. І. 11849 
Морозова С. Є. 9399 
Морозова Т. Ю. 9838 
Мосенко Ю. О. 9184 
Мосієнко О. В. 12176 
Мосійчук В. С. 10717 
Москаленко А. М. 10916 
Москаленко В. С. 9062 
Москаленко С. І. 9185 
Москалик В. В. 8343 
Москалюк Н. Б. 9416 
Москалюк О. В. 9063 
Москвяк Н. В. 10678 
Москович Л. М. 9456 
Мостіпан Є. Є. 11284 
Мостова М. А. 8239 
Мосунов А. О. 10543 
Мосьпан В. І. 11931 
Мох Ю. А. 9973 
Мохамад Басель 
Альканакрі 11131 
Мохамед Ікбал 10790 
Мохаммад Абделхаді 
(Алхаж Мох'д)  
Алхіхі 11251 
Мохаммед  
К. Мохаммед 8116 
Мохнатко І. М. 11413 
Моцак С. І. 9791 
Моцовкіна О. В. 9707 
Мошенець Р. О. 11850 
Мошенська О. П. 11043 
Мошик І. В. 12478 
Мошинець О. В. 10564 
Мошкола В. В. 10628 
Мошняга Л. В. 9321 
Моштакова Н. В. 12384 
Мощицька Т. О. 8967 
Мрака Н. М. 8419 

Мстиславець П. (8303) 
Мудрак І. В. 9322 
Мудрецька Г. В. 9323 
Мудрий І. Б. 11377 
Мудрий С. І. 11008 
Мужичок В. О. 9792 
Музафарова В. А. 11566 
Музика О. Я. 9974 
Музильов Д. О. 11722 
Музиченко А. Г. 9023 
Муйла О. О. 10459 
Мукан Н. В. 9839 
Мулєнкова О. Г. 10583 
Мунтян О. Б. 12320 
Мунтян С. В. 9793 
Мурадян О. С. 8487 
Мурашевич Б. В. 10442 
Муренець Н. О. 10917 
Мурин А. Я. 11378 
Мусаєва А. К. 8739 
Мусієнко І. І. 9551 
Мусійчук І. М. 9444 
Муслім А. Д. 11252 
Мустафаєва У. С. 9610 
Муха А. М. 11421 
Муха Д. І. 12403 
Мухін П. Є. 11365 
Муцко В. Ф. 9611 
Мушенок В. В. 9445 
Мушкетик Л. Г. 10081 
Мхитарян О. Д. 9708 
Мягкий М. В. 8646 
М'ялковський Р. О. 11607 
Набока І. В. 9186 
Наваренко І. А. 12216 
Навольська Г. І. 9709 
Навроцький В. Б. 8567 
Нагаєць І. Ю. 11851 
Нагай І. В. 8837 
Нагорічна І. В. 10443 
Нагорний Є. В. 11852 
Нагорний С. С. 10315 
Надієнко О. І. 9187 
Надім Н. М.  
Альджібрін 10791 
Надточій А. А. 11941 
Надточій І. І. 8240 
Назар Н. О. 9527 
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Назарага І. М. 10206 
Назаренко М. С. 8344 
Назаренко Н. М. 11447 
Назаренко О. Ю. 10918 
Назарко В. Ю. 10514 
Назаров І. В. 9457 
Назарова Є. П. 12479 
Назарук Ю. С. 12480 
Назарчук Л. В. 11999 
Назарчук С. М. 11318 
Назарчук Т. Б. 8292 
Назарчук Ю. С. 10584 
Найдьонова О. В. 10747 
Найпак Д. В. 8241 
Найпол В. (12299) 
Наконечна Н. В. 9612 
Наконечний М. Ю. 11526 
Наливайко М. Я. 12263 
Наорс І. Анад 11253 
Нарбутова Т. Є. 10992 
Наріманова О. В. 8095 
Наслєднікова М. А. 10106 
Настека Т. М. 10585 
Настечко О. Д. 9516 
Науменко А. В. 9383 
Науменко С. О. 9761 
Нашинець- 
Наумова А. Ю. 9188 
Нгема Е. Н. 10919 
Нгене К. У. 8117 
Нгует Тхань Шон 11740 
Нгуєн Ван Тхань 11193 
Нгуєн Вінь Фионг 8924 
Небеленчук І. О. 9794 
Небесний Р. В. 10444 
Небеська М. С. 9189 
Небилиця О. А. 8242 
Невідома Я. Г. 8488 
Невмержицька О. В. 8838 
Невмержицька О. М. 
 10128 
Невмержицький Є. І. 8839 
Невядовський В. О. 9528 
Негодченко Д. О. 9324 
Негуляєва Г. О. 8588 
Недал Хуссен Мусалм 
Аль-Хасанат 11546 
Неділько С. М. 11433 

Нежебовський В. В. 11297 
Нежива О. М. 12340 
Нежинська О. О. 8420 
Незгазинська Н. В. 11254 
Нездойминога О. Є. 8925 
Незліна О. А. 8087 
Некислих К. М. 10349 
Неклеса Ю. В. 9466 
Неміш Т. Ю. 10920 
Немкович О. Б. 8840 
Непочатенко В. А. 10260 
Неприцька Т. І. 8559 
Нескуба Т. В. 8243 
Неспляк О. С. 10107 
Нестеренко М. М. 11932 
Нестеренко О. М. 11074 
Нестеренко О. О. 11785 
Нестеренко Т. М. 11379 
Несхозієвський А. В. 
 11713 
Нетлюх О. П. 8160 
Нетреба М. М. 12221 
Нефідова В. Є. 10515 
Нецветов М. В. 10090 
Нечволода Л. В. 8145 
Нечипуренко Т. Б. 10792 
Нечитайленко В. А. 9529 
Нечиталюк І. В. 12341 
Нечуй-Левицький І. С. 
 ((12267, 12343) 
Нєдов І. М. 9613 
Нєлєпова А. В. 9975 
Нєма О. С. 9614 
Нижний А. В. 9417 
Нижник І. В. 8244 
Низовець О. А. 9976 
Нич Т. В. 8345 
Ничка Ю. В. 9064 
Ніжник В. В. 10679 
Нікіпелова О. М. 10377 
Нікітенко К. С. 8647 
Нікітенко Н. П. 9190 
Нікітенко Ю. Д. 11504 
Нікітін О. А. 11680 
Нікітін Ю. В. 9256 
Нікітіна О. Б. 8990 
Нікітіна О. М. 10151 
Нікітіна О. П. 8421 

Нікітіна О. Ю. 8118 
Нікітіна Т. А. 11443 
Нікітіна Т. Б. 8128 
Нікітіна Т. Є. 8465 
Нікітченко В. В. 9191 
Нікітченко С. О. 8926 
Ніколаєв О. А. 9192 
Ніколаєнко Т. Ю. 10544 
Ніколаєску І. О. 9710 
Ніколайчук К. М. 8740 
Ніколенко Д. Є. 11132 
Нікольська О. В. 9193 
Нікольський А. Ю. 9977 
Нікоряк Н. В. 12342 
Ніфонтова М. О. 12041 
Ніцше Ф. (8329) 
Новак Г. О. 10793 
Новак І. В. 11636 
Новак С. А. 10921 
Новасардова І. В. 9194 
Новицький В. П. 11664 
Новіков О. О. 11335 
Новікова Т. В. 9195 
Новікова Т. М. 8741 
Новосад А. В. 11133 
Новоставська О. І. 12264 
Новосядла І. С. 12068 
Новський В. О. 11173 
Норов В. М. 9196 
Носенко В. Г. 11592 
Носенко Н. М. 10794 
Носов О. Ю. 8790 
Нуждак Л. В. 12265 
Нюхіна П. О. 9065 
Нятіна Н. Л. 8096 
Обідіна Я. І. 8927 
Образцова О. М. 12148 
Обухова Н. О. 8489 
Обушна Н. І. 9003 
Обчанська І. О. 8779 
Оверченко І. С. 9197 
Овруцька І. І. 10586 
Овсак О. С. 10216 
Овчар І. В. 11134 
Овчаренко К. О. 10283 
Овчаров В. І. 11970 
Огар О. М. 11734 
Огар Т. В. 10460 
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Огоновський Р. З. 10738 
Огреніч М. А. 12177 
Огурцова О. Л. 9978 
Одинець Є. В. 10419 
Оксанич І. М. 8125 
Оксьом В. П. 10504 
Олбі Е. (12308) 
Олейников В. В. 9066 
Олейнюк О. Р. 12030 
Олексин Я. В. 12481 
Олексів Я. В. 12069 
Олексюк А. Б. 11366 
Олексюк Н. П. 11698 
Олендр Т. М. 9979 
Оленюк Д. В. 12070 
Оленяк М. Я. 12129 
Олесь О. (12224) 
Олефіренко Н. А. 9198 
Олійник А. П. 10191 
Олійник А. С. 10117 
Олійник В. В. 9711, 11255 
Олійник Г. А. 10739 
Олійник І. В. 11044 
Олійник Л. Г. 8245 
Олійник М. А. 12482 
Олійник Н. І. 9552 
Олійник О. Ю. 11922 
Олійник Р. М. 10120 
Олійник Ю. С. 9980 
Олійник Ю. Т. 8600 
Олійничук О. І. 11786 
Олініченко Г. Д. 11009 
Олішевська А. М. 8695 
Олькіна О. В. 9199 
Ольховенко С. І. 9325 
Ольховська О. Л. 8648 
Омелькович С. П. 11637 
Омельченко С. М. 8696 
Омельчук Б. А. 9661 
Омельчук В. О. 8710 
Омельчук О. В. 10980 
Омельяненко М. І. 9326 
Ониськів О. М. 9512 
Онищенко А. М. 8601 
Онищенко Б. В. 11505 
Онищенко С. С. 9200 
О'Ніл Ю. (12310) 
Оніпко Т. В. 8763 

Онопрієнко В. П. 9840 
Онопрієнко О. М. 9981 
Онопченко С. В. 9982 
Опадчий І. М. 9425 
Опанасюк А. С. 10295 
Опімах О. І. 11010 
Оплачко Л. П. 9418 
Опря Б. О. 12483 
Орешкіна М. О. 12484 
Орєхов С. М. 9201 
Орєхова А. І. 8649 
Орищенко С. В. 11319 
Орлова О. М. 11399 
Орловська Т. М. 11787 
Ортинська Г. Є. 11962 
Осадчий В. В. 11895 
Осадчий Є. М. 12365 
Осадчук С. В. 10420 
Осипенко М. А. 12321 
Осіпчук Т. М. 10129 
Осмятченко В. О. 11755 
Остапйовська І. І. 9712 
Остапова І. В. 12266 
Остапчук В. В. 12358 
Остапчук В. М. 11422 
Остапчук Ю. О. 12222 
Остап'юк Н. І. 8968 
Осташко В. В. 11977 
Осташова В. О. 9983 
Остренко Є. І. 8560 
Остріщенко Ю. В. 8742 
Островерх С. В. 9202 
Острович С. Е. 9615 
Островська С. С. 10740 
Оськіна Н. О. 9984 
Осьмук Н. Г. 9713 
Отарашвілі К. Н. 10922 
Отенко В. І. 8876 
Отрох Н. В. 12485 
Охота В. І. 9024 
Охотна О. О. 12317 
Очеретяний Є. О. 8572 
Пабат О. В. 8650 
Павелиця О. О. 11628 
Павелків К. М. 9985 
Павленко А. А. 11978 
Павленко В. М. 12000 
Павленко Л. В. 12178 

Павленко О. Е. 8346 
Павленко Т. М. 12385 
Павлик Р. М. 11547 
Павлішина Н. М. 8780 
Павлов І. Є. 12023 
Павлова І. А. 12130 
Павлова О. О. 10461, 
 10821 
Павлова Т. С. 8313 
Павлюк Г. В. 8458 
Павлюк Н. В. 9327 
Павлюкович Н. Д. 10795 
Павлюкович О. В. 9067 
Павлюченко А. К. 11100 
Павлюченко С. О. 11527 
Падалка Г. М. 8490 
Падухевич О. В. 11853 
Падучак Б. М. 9446 
Паєнок О. С. 11109 
Пазюк В. М. 11914 
Пак Р. М. 10462 
Паламарчук Н. Ю. 10472 
Паламарчук О. М. 8991 
Палант О. Ю. 8743 
Палеха О. Ю. 8928 
Паливода І. І. 10923 
Паливода Ю. В. 11714 
Палилюлько О. М. 12486 
Палійчук А. Л. 12179 
Палійчук Е. О. 12180 
Пальчук В. Е. 8296 
Панасенко О. В. 8459 
Панаськов А. В. 12181 
Панасюк К. А. 8929 
Панасюк Н. Б. 10545 
Панасюк О. П. 9986 
Панішева О. В. 9987 
Панкова Л. І. 8491 
Панов Д. І. 9068 
Панок В. Г. 8385 
Панфілова Ю. М. 9094 
Панченко А. М. 9384 
Панченко В. В. 9513 
Панченко В. І. 12487 
Панченко В. М. 11011 
Панченко Г. О. 12131 
Панченко Л. Ф. 8110 
Панченко М. О. 11854 
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Панченко М. С. 11045 
Панченко О. В. 11091 
Панченко Т. Л. 8422 
Паньків І. В. 10796 
Паньків К. М. 11320 
Панько А. В. 10402 
Папейкін О. О. 11921 
Парамонова В. А. 11707 
Парасюк І. Л. 8744 
Парасюк Н. М. 9328 
Паризький І. В. 9329 
Партасюк Н. Ю. 11046 
Парфенюк Є. І. 8841 
Пархоменко Г. О. 10264 
Пархоменко Ю. М. 11988 
Пархомчук О. О. 11788 
Пасіка В. Р. 11163 
Пасіка С. П. 9203 
Пасіцька О. І. 12488 
Пасічний М. Д. 8842 
Пасічник Г. П. 12182 
Пасічник О. С. 9735 
Пасічніченко С. В. 9204 
Паскалова М. І. 8492 
Пастух Т. А. 10086 
Пастушенко С. В. 9330 
Патєрікіна Л. В. 9616 
Патон Є. О. (8087) 
Пахаренко О. В. 8246 
Пахольчук М. М. 11047 
Пахомов С. Ю. 8979 
Пахомова О. В. 9988 
Пацюк В. С. 12386 
Пашинін О. І. 9331 
Пашкевич М. Ю. 11886 
Пашков І. М. 12104 
Пашковська Г. В. 12343 
Пашковський П. І. 8573 
Пащенко П. С. 10479 
Педаш О. О. 11567 
Педерсен І. О. 8651 
Пекна Г. Б. 9617 
Пентюк Н. О. 10857 
Перегончук Н. В. 9714 
Передерій Н. О. 10629 
Передрій О. О. 8161 
Перекрестов М. Б. 11101 
Перепаддя І. М. 9004 

Перепльотчиков Д. О. 
 9989 
Перетокін А. Г. 12489 
Перехрест Л. М. 8843 
Пержун В. В. 8493 
Пермінов В. О. 8535 
Пермінова А. В. 9990 
Пермінова О. Г. 11390 
Перчук І. В. 10680 
Першко Г. О. 9715 
Петалла О. А. 8423 
Петелюк О. М. 9332 
Петик Л. О. 8844 
Петрачкович С. С. 9497 
Петрашкін А. В. 9205 
Петренко А. І. 10924 
Петренко А. М. 11651 
Петренко А. О. 11400 
Петренко Д. І. 11506 
Петренко І. В. 8424 
Петренко І. І. 8536 
Петренко Л. М. 9716 
Петренко Н. В. 8450 
Петрина Д. Ю. 11352 
Петринич О. А. 10797 
Петрицька О. С. 11855 
Петришин Д. М. 11574 
Петришин Р. С. 10403 
Петришина А. А. 11559 
Петрищенко Л. М. 10681 
Петрів В. Б. 10546 
Петрів О. О. 9517 
Петріца Н. М. 12294 
Петров А. В. 11194 
Петров В. Г. 9498 
Петров М. М. 11380 
Петрова Г. В. 10520 
Петрова М. А. 11170 
Петрович С. Д. 9991 
Петровська- 
Ліньова Н. Б. 11856 
Петрочко Ж. В. 9676 
Петруняк М. В. 11391 
Петрус М. В. 9717 
Петрус М. І. 8425 
Петухов Д. М. 10547 
Пефтієва О. Ф. 12183 
Печар Н. П. 11686 

Пешкова А. С. 9419 
Пєскова Н. П. 11933 
Пєтухова Т. О. 8697 
Пивоваров К. В. 9618 
Пивоваров М. Г. 8765 
Пида В. П. 10718 
Пилипей Л. П. 9841 
Пилипенко Є. М. 12267 
Пилипенко Т. В. 8969 
Пилипенко Ю. І. 8602 
Пилипів В. В. 8711 
Пилипів І. В. 12446 
Пилипів Н. В. 10925 
Пиляєв Р. С. 11303 
Пиріг Д. З. 8652 
Пиріг С. О. 8745 
Пирогов Д. Л. 11285 
Писаревська С. В. 10421 
Письменна М. С. 11789 
Письменський О. В. 11356 
Пишкін П. В. 10284 
Півень А. В. 12490 
Півень А. І. 8653 
Півень Н. М. 9992 
Підберезних І. Є. 12433 
Підборська Р. В. 11681 
Підгаєцький В. М. 11012 
Підгорна К. Д. 11286 
Підгородецька І. Ю. 12344 
Підгурний І. С. 12025 
Підгурська В. Ю. 9993 
Піддубна О. О. 8654 
Підкамінна Л. В. 12268 
Підпомога А. Ю. 8426 
Пікареня Д. С. 10465 
Пікус А. Ю. 8930 
Пільова С. Г. 9994 
Пілявська І. В. 9206 
Пілявський В. І. 8931 
Піляшенко- 
Новохатний А. І. 10508 
Пінчук В. О. 11629 
Пінчук І. О. 9995 
Пінчук І. Я. 11061 
Пінькас С. В. 8932 
Піняжко Р. О. 10926 
Піпченко О. Д. 11741 
Пірова Л. В. 11665 
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Пітерська В. М. 11723 
Піфко О. О. 9514 
Піхало О. В. 12031 
Пічкар І. Й. 11013 
Пічура В. І. 11539 
Пішель І. М. 10636 
Пішеніна Т. І. 8603 
Плакса В. М. 11568 
Плаксенко М. Л. 9619 
Плахотнік О. О. 8247 
Плахотнюк О. Л. 9718 
Плахтій Д. П. 11593 
Плевачук О. Ю. 11068 
Плисюк Н. М. 9333 
Плотницька Н. М. 11560 
Плотнік Н. А. 10087 
Плужник Є. (12347) 
Пляченко Т. М. 9842 
Поберейко Б. П. 11152 
Побірченко О. М. 9996 
Повідайчик М. М. 8248 
Поворознюк А. І. 8140 
Поврозін Є. А. 10370 
Повх Г. П. 8746 
Погонцева О. В. 9997 
Погорєлий С. С. 9620 
Погорєлов М. В. 10621 
Погоріла Л. М. 8347 
Погорілий С. П. 11507 
Погосова А. В. 11790 
Погосян А. П. 9207 
Погребняк О. С. 9467 
Погрібна Л. В. 9814 
Погрібна Т. А. 12295 
Пода Т. А. 8348 
Подаєнко Ю. Л. 8537 
Подгаєцький А. В. 12105 
Подгородецький М. С. 
 11357 
Подєнєжна Т. О. 12132 
Подзігун А. М. 9736 
Подлевський Б. М. 10181 
Подобєд О. А. 12491 
Подоляка А. Є. 12106 
Подоляка Н. С. 11715 
Подорожна А. С. 11082 
Поєзд С. А. 11321 
Пожидаєва Н. П. 12184 

Позняк О. В. 8249 
Позняк С. І. 8494 
Покатаєва О. В. 9431 
Покладок Н. Т. 10316 
Покотило І. А. 11608 
Полетай В. М. 10651 
Полєтаєв О. О. 8845 
Полівчук Д. П. 9208 
Полієнко Г. О. 12492 
Політило М. П. 11857 
Полішко Г. О. 11942 
Поліщук А. Л. 11195 
Поліщук В. Л. 12133 
Поліщук Н. В. 8877 
Поліщук О. В. 10548 
Поліщук О. С. 10350 
Поліщук С. В. 11575 
Половинко Т. І. 10351 
Половинчак Л. А. 8250 
Половка С. Г. 10466 
Половцев О. В. 9553 
Полонська- 
Василенко Н. Д. (12456) 
Полулях О. В. 11358 
Польовий М. А. 8516 
Польовий О. Б. 10240 
Польшина В. О. 10188 
Польщиков В. В. 9334 
Польщикова С. Л. 10839 
Поляков І. О. 8427 
Поляков О. І. 11589 
Полякова Г. П. 9998 
Полякова Л. А. 11048 
Помаз О. М. 11528 
Помаз Ю. В. 12493 
Помазков М. В. 11401 
Пономаренко О. В. 8135, 
 8349 
Пономаренко Ю. В. 11049 
Пономарьов В. Д. 10174 
Пономарьов О. Г. 10271 
Пономарьова Г. В. 11196 
Попелюк В. П. 9385 
Попенака А. М. 11226 
Попов О. В. 8747 
Попов С. М. 10265 
Попова І. М. 9335 
Попова О. Ю. 8180 

Попова Ю. М. 8748 
Попович В. В. 11453 
Попович Д. В. 8846 
Попович О. П. 9795 
Порван А. П. 8162 
Порвін М. Ю. 9621 
Породіна Л. В. 8933 
Порох Д. О. 9999 
Портна О. В. 8847 
Посилаєв В. В. 8934 
Посівнич М. М. 11092 
Постнікова М. В. 11197 
Потапенко Л. І. 10207 
Потапенко Л. Л. 12494 
Потапенко М. В. 12495 
Потапова А. Є. 12134 
Потапчик А. П. 9209 
Потєряхін В. П. 10927 
Потій Н. М. 12496 
Потійко Л. О. 12007 
Потіха О. Б. 12497 
Потопник М. А. 10445 
Потоцька С. О. 10587 
Потрохов О. С. 10499 
Почуєва Т. В. 10822 
Прасол В. О. 10757 
Прасол І. В. 8141 
Предборський В. А. 8604 
Предко Р. Я. 11298 
Предоляк М. О. 11519 
Прибєгін С. Г. 10152 
Прибильська О. С. 10798 
Прибора Н. А. 10000 
Привалова С. Ф. 8301 
Пригуза П. Д. 9447 
Придальний Б. І. 11322 
Приз О. В. 8992 
Приймак Н. С. 11858 
Приймак О. О. 12498 
Приймак О. П. 10588 
Прикотенко Т. А. 9762 
Примачок Л. Л. 10001 
Примушко Н. О. 12269 
Припхан І. І. 9210 
Пристай Г. В. 12270 
Присяжна О. Д. 12345 
Присяжний В. Г. 11508 
Присяжнюк В. П. 9422, 
 10928 
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Притуло Л. Ф. 11075 
Приходько І. П. 9554 
Приходько О. О. 10799 
Приходько С. В. 9622 
Пришедько В. М. 11638 
Пришляк Г. В. 11791 
Прищепа А. П. 11135 
Проданов М. В. 10352 
Прокопенко О. А. 8848 
Прокопенко О. Ю. 9211 
Прокопенков В. М. 12499 
Прокопець К. О. 10981 
Прокопишин О. С. 11481 
Прокопів В. В. 10422 
Прокопов М. Г. 11266 
Прокопович П. І. (11692) 
Прокопюк А. 8698 
Прокоф'єв Є. Г. 10002 
Промська О. Л. 8293 
Проневич О. С. 9108 
Проніна Н. В. 12071 
Проніна О. В. 9623 
Прончаков Ю. Л. 8251 
Просенюк А. І. 9745 
Проскуріна І. В. 11323 
Просолов М. О. 9624 
Протас Ю. В. 10929 
Протопопова Я. С. 9499 
Прохасько Т. (12335) 
Прохніцький О. В. 9336 
Прохода О. С. 10353 
Прохорова В. В. 8181 
Процай Л. П. 9737 
Процай Н. Т. 10116 
Процак Т. В. 10630 
Проценко С. І. 10296 
Проців В. В. 11353 
Проць О. І. 12271 
Процюк Т. Б. 8993 
Процюк Ю. Б. 10354 
Прощенко А. М. 11014 
Пругло Є. С. 10719 
Прудченко О. М. 11887 
Прунько І. Б. 11267 
Прутяний С. О. 9337 
Пташенчук В. В. 11324 
Птащенко О. В. 11859 
Пугач М. В. 11989 

Пуларія Т. В. 12415 
Пуліна А. А. 9738 
Пунда О. О. 9394 
Пундяк О. І. 10589 
Пухальська Г. А. 10003 
Пучков К. С. 10930 
Пушкар Т. І. 10612 
Пчелін В. Б. 9212 
Пшенична М. В. 11860 
Пшеничний М. В. 9796 
Пшеничний Р. М. 10404 
Пшеничний Т. Є. 11015 
Пшеничних А. М. 12185 
Пшибишевський С. 
 (12360) 
П'ята Л. Л. 12500 
П'ятковський В. І. 9213 
Рагед Ахмад 11724 
Радєва М. М. 8712 
Радзієвська І. В. 10004 
Радіонов В. П. 10285 
Радіонова О. М. 8699 
Радовенчик В. М. 11394 
Радченко Г. А. 8700 
Радченко О. В. 10005 
Радченко О. М. 8970 
Радчук Д. І. 10682 
Радько Д. В. 9214 
Разанов С. Ф. 11689 
Разарьонов Л. В. 11304 
Разгонов С. А. 11509 
Размолодчикова І. В. 
 10006 
Разуміхіна Н. Н. 12434 
Райко Д. В. 11809 
Райковська Г. О. 9843 
Рак Н. Є. 8108 
Раковська Ю. В. 9338 
Ральченко К. В. 10175 
Рамхурн Арвінд  
Пармананд 10931 
Рамюз Ш.-Ф. (12314) 
Расін С. М. 11069 
Раскалєй М. О. 9095 
Растьогін М. Ю. 9797 
Ратушний П. М. 10748 
Рачинський А. П. 9520 
Рачковський В. П. 11345 

Рашевська Н. В. 10007 
Рашед Сауд Куфтан 
Аладван 12107 
Ребрик М. А. 8849 
Ребрина А. А. 10008 
Рева Т. В. 10932 
Ревенко В. В. 10009 
Ревенко Д. С. 8655 
Ревнюк Н. І. 10010 
Ревський І. С. 12042 
Редчиць Т. В. 12312 
Редько Т. В. 12387 
Резанов С. А. 9215 
Резнік О. С. 8472 
Резніченко В. В. 11136 
Резніченко О. М. 10011 
Рейган Р. (8574) 
Рекова Н. Ю. 8767 
Ремарчук Т. І. 12501 
Ремньова А. Г. 9798 
Ренькас Б. М. 8252 
Речка К. М. 8971 
Решетченко С. І. 10473 
Рєзнікова В. В. 9411 
Рєпнова Т. П. 8428 
Рибак В. В. 10108 
Рибалкін М. В. 10720 
Рибалко Л. М. 11016 
Рибальська А. П. 10758 
Рибальченко Т. В. 8146 
Рибачок Р. О. 12108 
Рибій О. В. 8538 
Рибка Р. В. 11716 
Рибніков С. Р. 10012 
Рибнікова Н. О. 8253 
Риженко І. М. 9216 
Риженко О. В. 10840 
Риженко О. М. 8781 
Рильський М. Т. (12251) 
Рильський О. Ф. 10091 
Рим Т. Я. 9423 
Рис Дж. (12299) 
Ришняк Н. М. 8701 
Рідей Н. М. 9844 
Рідель Т. М. 12135 
Ріжко Р. Л. 12272 
Ровенчак О. А. 8495 
Ровинський Ю. О. 9432 
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Ровна О. О. 10652 
Роганова М. В. 9845 
Рогач О. Я. 9034 
Рогач Т. І. 10590 
Роговий Є. С. 12435 
Рогожніков О. І. 11256 
Родіонов А. М. 8097 
Родіонов В. Є. 10248 
Рожко К. П. 10933 
Рожко М. Д. 11367 
Рожкова Н. В. 10934 
Рожновський М. В. 11216 
Розіт Т. В. 8656 
Розко А. М. 10109 
Розуменко М. В. 10935 
Роїк О. Ю. 12273 
Ролінґ Дж. К. (12134) 
Романенко В. М. 10208 
Романенко І. М. 9217 
Романенко І. С. 12502 
Романець П. М. 11198 
Романишин Д. В. 8350 
Романів І. І. 9005 
Романко О. П. 8254 
Романова А. В. 12072 
Романовська І. І. 10521 
Романовська О. О. 10013 
Романцев І. О. 11739 
Романченко О. В. 11325 
Романчук А. І. 9719 
Романчук Л. Д. 10664 
Романчук Н. О. 10014 
Романчукевич В. В. 8850 
Романюк М. В. 11199 
Романюха М. В. 12186 
Ромась К. П. 10721 
Ромашихін Ю. В. 11200 
Ромашкін О. О. 8935 
Ромащенко В. В. 12388, 
 12503 
Ромащенко Т. І. 9025 
Ромелашвілі О. С. 10722 
Ропяк А. М. 11137 
Ротар Д. П. 9448 
Рощупкін С. І. 11326 
Рубан Н. П. 10015 
Рубан С. А. 11990 
Рублевський О. М. 10217 

Рудак С. М. 8851 
Рудакевич О. М. 8517 
Рудакова О. А. 10153 
Руденко В. Г. 9500 
Руденко І. В. 12359 
Руденко Н. С. 12136 
Рудіна М. В. 10016 
Рудкевич І. В. 9555 
Руднєва І. В. 10936 
Рудницький А. О. 9026 
Рудой В. М. 8852 
Ружицький І. С. 10241 
Руліцька К. М. 11482 
Руновська М. К. 10176 
Русанов Г. Г. 9823 
Русецька Н. В. 11138 
Русин В. І. 10683 
Русин І. Ф. 10446 
Руссєв А. В. 10121 
Рустамов О. М. 11861 
Руська Р. В. 8853 
Рущак Л. В. 10684 
Рябініна Л. М. 8791 
Рябініна О. В. 11675 
Рябов Г. В. 10177 
Рябоконь С. А. 10355 
Рябоштан Є. В. 8568 
Рябощук М. М. 10356 
Сабадош Г. О. 11687 
Сабецька Т. І. 11862 
Саблій Л. А. 11395 
Савво О. М. 10982 
Савенко І. І. 8878 
Савинська І. В. 8351 
Савицька І. М. 8352 
Савицька О. М. 8255 
Савицький П. В. 10447 
Савіцька С. І. 8657 
Савка І. С. 11083 
Савченко В. М. 11217 
Савченко С. М. 8994 
Савчин Н. Б. 12346 
Савчинський В. Е. 8302 
Савчук А. В. 10405 
Савчук В. А. 8854 
Савчук Н. М. 12274 
Савчук Т. І. 10371 
Сагай І. М. 8512 

Сагач О. М. 12504 
Садовий А. П. 11139 
Садрицька С. В. 8496 
Саєнко В. Б. 9625 
Сажин С. І. 10841 
Сазанов В. І. (11522) 
Сазанович Л. В. 12119 
Сазонов С. Є. 11327 
Саідов Т. А. 10218 
Сай В. А. 11582 
Сайчук М. М. 8574 
Сакали М. Я. 9218 
Сакаль О. В. 11454 
Сакара А. О. 11305 
Сакоян Д. І. 9386 
Сакун М. В. 10937 
Саламатіна О. О. 12207 
Салдан Р. Й. 11963 
Саленков І. В. 9339 
Салівончик О. М. 8749 
Салій Я. П. 10378 
Сало С. В. 10800 
Салогуб А. М. 11610 
Салтан М. П. 8750 
Салтановська О. П. 11520 
Салуквадзе І. М. 8751 
Салькова І. Ю. 8995 
Сальман І. Ю. 9506 
Сальников С. М. 11140 
Сальнікова С. А. 8466 
Сальтевська М. Ю. 12187 
Салюк Б. А. 12301 
Саміла А. П. 11218 
Самков О. В. 11174 
Самойленко І. О. 8752 
Самойленко О. А. 11569 
Самойленко О. В. 9799 
Самойленко О. М. 10221 
Самойлова К. В. 8126 
Самокиш І. І. 9763 
Самофалов Ю. Є. 8256 
Самофалова В. М. 10317 
Самсутіна Н. М. 10017 
Самченко М. Ю. 9340 
Самчук О. О. 8353 
Санченко А. Є. 9096 
Сапіга О. П. 9662 
Саплін Ю. Ю. 12121 
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Сараєва Т. О. 10448 
Саранов С. В. 12436 
Саранюк В. І. 9387 
Сарапіна О. А. 11810 
Сауляк Т. А. 8578 
Сафрюк Н. В. 10357 
Саффар Мохаммед 
Желеледін 11102 
Сахарова С. В. 8136 
Сахарук Г. А. 11455 
Сахно А. А. 8753 
Сахнюк Н. І. 11639 
Сачинська О. В. 10653 
Сверлюк Я. В. 9846 
Свинаренко М. С. 11991 
Свинаренко Н. О. 12404 
Свириденко К. О. 11483 
Свиридова Г. Г. 9800 
Свиридюк Т. В. 12188 
Свистович Р. С. 9454 
Свідрик Т. І. 8257 
Свінціцька О. І. 8354 
Свірідова О. В. 10423 
Світлична Ю. О. 9626 
Севастьянов О. В. 12505 
Северин Р. В. 11666 
Севостьянова Н. І. 9097 
Севрюк С. В. 12506 
Сегеда І. В. 10110 
Сегіда К. Ю. 12389 
Сегін М. Я. 11201 
Селевко Ю. П. 12437 
Селіванова О. В. 10549 
Селіверстов О. Є. 10209 
Селівьорстов В. Ю. 11273 
Селькіна Г. Б. 10938 
Семененко О. С. 8754 
Семененко О. Ю. 12275 
Семенець О. С. 12315 
Семенець С. П. 9847 
Семенишена Т. О. 9815 
Семенів Д. В. 10693 
Семеніхіна В. Є. 11050 
Семенко Б. М. 9219 
Семенов П. О. 11393 
Семеновська О. В. 11227 
Семеног А. Ю. 8855 
Семенченко Н. В. 8182 

Семенюк М. Б. 11202 
Семешко О. Я. 11969 
Семикіна А. С. 11935 
Семків Ю. М. 11299 
Семко С. О. 9220 
Семчишин Л. М. 8119 
Семчук О. Ю. 10272 
Сендецький В. М. 11548 
Сеник І. І. 11576 
Сенів М. М. 8098 
Сенько Ю. О. 10842 
Серафімова Л. І. 11359 
Сербій В. К. 11510 
Сергеєва Т. В. 8386 
Сергєєв В. С. 8518 
Сергієнко А. А. 12422 
Сергієнко К. А. 9221 
Сергієнко К. В. 10801 
Сергійчук Б. В. 8579 
Сердюк О. М. 9627 
Сердюкова О. Я. 10018 
Середа І. О. 9764 
Середа О. М. 8088 
Серенок А. О. 9530 
Сержук А. В. 11863 
Серман Л. В. 10019 
Серпухов М. Ю. 8658 
Серських Н. С. 11484 
Сєдова О. В. 10480 
Сєногонова Л. І. 11908 
Сєра К. М. 11511 
Сєрікова О. А. 11262 
Сибір А. В. 11903 
Сивокінь Г. В. 12120 
Сидор М. Б. 12043 
Сидор Н. Д. 10802 
Сидора В. С. 9531 
Сидоренко В. В. 9222 
Сидоренко Г. Б. 9628 
Сидоренко Ж. В. 8429 
Сидоренко К. М. 11268 
Сидоренко Н. С. 9532 
Сидоренко О. В. 10505 
Сизов А. І. 8099 
Силенко О. С. 11529 
Силка І. М. 11906 
Симов'ян С. В. 9257 
Симоненко Т. В. 8297 

Симочко Д. М. 10318 
Симчич Х. С. 10803 
Синашенко О. В. 10319 
Сингаївська А. М. 10020 
Синиця О. А. 10449 
Синікова О. М. 8659 
Синкова О. М. 9109 
Синчак О. П. 12137 
Синюгіна Н. В. 8856 
Сирадоєва О. О. 12347 
Сирова Г. О. 10694 
Сировець С. Ю. 12390 
Сирота О. В. 11263 
Сисоєв А. Ю. 11287 
Ситник О. І. 12391 
Ситніков Я. О. 11549 
Сиченко В. Г. 11175 
Сичов М. Ю. 11670 
Сичов С. О. 9848 
Сичова В. В. 9556 
Сібрук А. В. 12276 
Сідак М. В. 9370 
Сідаш Ю. В. 10939 
Сідор М. І. 9449 
Сікора О. А. 11485 
Сілевич В. Ю. 11444 
Сілкін М. Ю. 10286 
Сімагіна Т. В. 10804 
Сімак С. В. 9629 
Сімонович Д. В. 9341 
Сіневіч О. В. 8936 
Сінельник О. П. 11381 
Сініціна О. В. 8755 
Сінченко В. М. 11583 
Сіньковська О. О. 10940 
Сіренко К. В. 8937 
Сіренко О. В. 8756 
Сірик І. Д. 10021 
Сіріньок- 
Долгарьова К. Г. 8137 
Сірко Б. П. 9468 
Сіробаба О. О. 11402 
Сіроштан Т. В. 12277 
Сітко А. В. 12189 
Січкарук І. М. 10805 
Січкарчук Н. Д. 9816 
Скакун В. А. 8938 
Скакун О. Є. 9342 
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Скалько Ю. С. 11203 
Скальський В. В. 12507 
Скачек Л. М. 8100 
Сквирська І. В. 12348 
Скиба О. П. 8355 
Скиртач В. В. 11588 
Скібіна С. О. 8660 
Скільська М. Д. 11403 
Скіцько О. І. 11171 
Скляр Ю. О. 11300 
Скляров П. О. 10654 
Скобелєв В. Г. 10182 
Скорик М. (12079) 
Скоромна Н. М. 11017 
Скоропадський П. (12399) 
Скоропис- 
Йолтуховський О. (12480) 
Скороход В. М. 12366 
Скороход Т. В. 10022 
Скочко Т. П. 10685 
Скрипник В. В. 8089 
Скрипник Н. І. 9720 
Скрипник О. А. 9630 
Скрипник Ю. В. 10297 
Скрипченко М. П. 11904 
Скрип'юк Р. Б. 11992 
Скрябіна В. Б. 12190 
Скуріхін С. М. 9069 
Скурятіна Н. Г. 11141 
Слабченко М. О. 12073 
Славко О. Г. 8163 
Слатвінська М. О. 8857 
Слинчак О. Л. 10406 
Сліпенчук О. В. 11864 
Сліпецька Ю. М. 8539 
Сліпушенко С. В. 10231 
Слободенюк А. О. 10287 
Слободян Н. Я. 8258 
Слободян Т. З. 8549 
Словак К. І. 10023 
Слозанська Г. І. 10024 
Слухай А. С. 12191 
Слюсар А. М. 9477 
Слюсаренко О. Ю. 10242 
Смагіна Д. В. 9343 
Смаль В. В. 12370 
Смаль-Стоцький С. (9727) 
Смерека С. Б. 8757 

Сметана О. Ю. 11640 
Смирнов Є. М. 8259 
Смірнова Н. В. 11993 
Смірнова О. О. 8661 
Смола Л. Є. 8508 
Смоленський Д. П. 9344 
Смолій Ю. О. 12051 
Смольнякова Н. М. 8939 
Смоляр І. І. 12109 
Смоляр М. М. 10429 
Сморжанюк Т. П. 8940 
Смужаниця Д. І. 12138 
Снідевич О. С. 9469 
Сніжко М. В. 10025 
Сніжко О. В. 9008 
Снісар А. В. 10941 
Сніщенко Р. Г. 8858 
Соболь Л. В. 9631 
Соболь М. В. 10506 
Соболь М. П. 9533 
Соболь Ю. О. 11923 
Сова О. Ю. 8859 
Совік Т. В. 10026 
Сойма С. Ю. 8758 
Сокирко А. М. 8356 
Сокирко О. С. 9817 
Сокол В. К. 9070 
Сокол І. В. 10027 
Сокол М. О. 12349 
Соколик О. О. 10655 
Соколов А. Є. 8101 
Соколова А. М. 8782 
Соколова Б. Ю. 8357 
Соколова Л. В. 10358 
Соколова О. В. 10028 
Соколовська Ю. В. 12508 
Сокур Ю. В. 9071 
Соланський С. С. 12074 
Солдатова В. Д. 9223 
Солдатська Т. І. 8358 
Соловей Г. С. 12278 
Соловей Л. С. 10029 
Соловей Ю. М. 10942 
Соловій Л. С. 12044 
Соловйов О. О. 10550 
Соловйов Ю. Ю. 11051 
Соловйова Н. М. 9801 
Соловйова О. Л. 11909 

Соловйова Ю. О. 8860 
Соловцова О. П. 8662 
Солод Л. В. 12020 
Солодкий В. Д. 10492 
Солодов В. В. 12032 
Соломатіна А. В. 12045 
Солощенко В. М. 10030 
Солтис Н. Б. 9409 
Солтис О. Г. 11486 
Сольоний С. В. 10686 
Сон Ю.-Я. 11996 
Сопронюк І. О. 9345 
Сорока М. О. 9470 
Сорока О. Б. 10328 
Сорока Р. Ю. 9632 
Сорокін М. С. 11614 
Сорокін О. Ю. 11257 
Сорокін Р. О. 9072 
Сорокін Ю. М. 11033 
Сорокіна Г. О. 9849 
Сорочан Д. В. 8260 
Сосюра С. Г. 8663 
Сохацький О. А. 11943 
Соходеб Р. К. 10943 
Сперанська- 
Скарга М. А. 10031 
Спиридонов В. Г. 10500 
Спичак О. Е. 8359 
Співак В. М. 8563 
Співаковська- 
Ванденберг Є. О.  10032 
Спіжавка Д. І. 10154 
Спіріна- 
Смілка О. Ю. 10687 
Сподинюк Н. А. 12021 
Спринчук Н. А. 11521 
Срібна В. Є. 10944 
Ставська Ю. В. 11487 
Стадник В. І. 11382 
Стадник О. О. 10407 
Стадницька О. І. 11641 
Стадній А. С. 12279 
Стадніченко О. В. 11792 
Станкевич Ю. В. 12280 
Стариков Г. М. 12509 
Стариков М. А. 11306 
Старинець Н. Г. 11052 
Старицький М. П. 
 (12325, 12329) 
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Стародуб Л. Ф. 11642 
Старокожева М. С. 8360 
Старотіторов І. Ю. 11346 
Старцева Т. М. 8451 
Старчук О. О. 10033 
Стасюк Г. Б. 10359 
Стасюк О. В. 10806 
Стасюк О. М. 9633 
Стасюк С. В. 9073 
Стасюк Я. З. 10155 
Стахєєва Г. О. 9098 
Стахіра Р. Й. 11204 
Сташенко О. Д. 10843 
Стащук Б. В. 10156 
Стащук О. М. 11997 
Стебновський О. В. 11742 
Стегайло- 
Стоянова О. В. 11682 
Стегній А. Б. 10565 
Стельмах А. І. 10945 
Стельмах В. В. 11018 
Стендер С. В. 11488 
Степанова А. В. 8580 
Степанова Г. Є. 9027 
Степанова Т. М. 9742 
Степанюк А. В. 12046 
Степанюк Г. С. 8261 
Степанюк С. М. 12510 
Степова С. В. 8664 
Степура М. М. 8861 
Стефан М. Я. 11709 
Стефанишин Л. С. 11865 
Стефанів Б. В. 11288 
Стефурак О. В. 12213 
Стецик Н. В. 9074 
Стець О. М. 9224 
Стецько Д. Я. 8361 
Стецько І. І. 9802 
Стіліану І. Х. 9803 
Стогній Ю. Д. 11944 
Стогул О. І. 8941 
Стоєв В. Л. 8759 
Стойка В. С. 8862 
Столярова Я. С. 10243 
Сторож О. В. 8430 
Стороженко С. В. 9225 
Сторощук В. А. 11717 
Сторчеус О. М. 9634 

Стоцька С. В. 11577 
Стоянова- 
Коваль С. С. 11793 
Стояновський А. Р. 11866 
Стравський Я. С. 11110 
Стреленко Н. М. 11289 
Стрельчук Р. М. 11328 
Стрельчук Я. В. 10034 
Стрижак Г. О. 10210 
Стрижаковська О. С. 
 12281 
Стрій В. В. 10631 
Стрілець О. В. 10035 
Стрішенець О. М. 8958 
Строгуш Н. С. 11652 
Строк О. М. 10424 
Струве А. (8086) 
Струк Н. Р. 8942 
Струкуленко А. С. 12405 
Струтинська І. В. 8262 
Струтинський С. В. 11310 
Стукаленко В. А. 9226 
Стукало Н. М. 10114 
Стукалюк С. В. 10613 
Стулов О. О. 9346 
Ступак І. В. 12199 
Ступакова О. В. 8431 
Ступник Я. В. 9347 
Ступницька Н. С. 10807 
Стус В. (12255) 
Суботін Ф. О. 11019 
Суворін О. В. 11889 
Суворов О. В. 10729 
Сударєва Н. С. 10036 
Судин Д. Ю. 8497 
Судорженко Г. П. 12217 
Сулацький Д. В. 9227 
Сулейман А. Ю. М. 8109 
Сулим Б. В. 8581 
Сулима М. П. 12282 
Сулима О. М. 11020 
Султанова Е. В. 10037 
Супрун Г. Б. 9228 
Супрун Д. М. 8432 
Супрун Е. В. 10695 
Супрун О. В. 12075 
Сурай А. С. 8760 
Сусліков С. В. 11867 

Суслікова Л. В. 11111 
Сухаревський І. О. 10288 
Сухарєва Г. Е. 10759 
Сухарська І. Я. 8665 
Сухенко І. І. 12511 
Сухицька Н. В. 9075 
Сухленко І. Ю. 12076 
Сухомлин А. А. 10946 
Сухомлин В. В. 12208 
Сухомлинський В. (9703) 
Сухорукова А. Л. 9635 
Суша С. К. 11522 
Сушко Р. О. 12110 
Сущик Н. С. 10157 
Таган Т. О. 12392 
Тадеєва М. І. 9677 
Талавиря М. П. 9557 
Талерко М. М. 10092 
Танасієнко І. В. 11570 
Танкевич С. Є. 11205 
Танчук Н. В. 8540 
Танянський С. С. 8129 
Таран С. І. 11694 
Тараненко О. Г. 12139 
Тарануха О. М. 8666 
Тарас Я. М. 12034 
Тарасевич Д. В. 10266 
Тарасенко С. В. 8761 
Тарасенко Т. М. 9636 
Тарасова І. І. 8263 
Тарасюк Л. С. 8362 
Тарасюк С. В. 9739 
Тараховський О. Ю. 11290 
Тарек Юсеф Баді  
Біштаві 10211 
Тарловський В. О. 8102 
Татарінов Є. В. 8433 
Татарко С. В. 10734 
Татарченко Г. О. 11153 
Тахар Маріем 11021 
Тацій М. С. 9348 
Твердовський І. М. 9501 
Твердохвалова Ю. Л. 8434 
Теличко О. А. 9502 
Телюта Р. В. 11206 
Телятников О. В. 10808 
Темерівський В. В. 8541 
Тенюх З. І. 8783 
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Терехов Є. В. 8762 
Терешкевич Л. П. 10809 
Терещенко В. М. 8147 
Терещенко Ю. М. 11103 
Терещенкова О. В. 8130 
Терещук О. Д. 9471 
Тернавський Ю. І. 11868 
Тер-Степанян Е. Е. 9099 
Терьохін Д. Г. 9349 
Тесленко І. Б. 12367 
Тєлушко Я. В. 11022 
Тивончук Я. О. 8996 
Тильчик В. В. 9229 
Тимків А. О. 8863 
Тимофієва Г. С. 8943 
Тимочко Л. І. 10614 
Тимочко М. Д. 10360 
Тимошенко Г. З. 11530 
Тимошенко Д. В. 8264 
Тимошенко Л. В. 10111 
Тимошенко О. В. 10038 
Тимуляк Л. М. 12393 
Тимченко Г. В. 9076 
Тимченко М. Є. 10947 
Тимчишин А. М. 9350 
Типіло І. В. 10425 
Тисянчин В. М. 9077 
Титаренко О. В. 11347 
Титова Н. М. 10039 
Титович А. О. 12111 
Тихомиров О. О. 9078 
Тихоненко О. В. 12283 
Тихонова О. І. 8289 
Тихонова С. А. 10760 
Тицький С. І. 12512 
Тищенко І. Ю. 12350 
Тищенко О. В. 12077 
Тищенко О. І. 11869 
Тищенко Т. В. 12192 
Тищенко Ю. В. 9388 
Тищенко- 
Тишковець О. М. 8513 
Тімашова В. М. 9230 
Тімець О. В. 9850 
Тімуш І. С. 9035 
Тісов О. В. 11311 
Тітаренко Т. В. 8582 
Тітов А. В. 11329 

Тішаєва А. М. 10225 
Тішаков М. П. 9079 
Тішакова Т. С. 10372 
Тіщенко О. М. 11142 
Тіщенко Ю. О. 10632 
Ткач Є. Ф. 11643 
Ткач І. Я. 8363 
Ткач О. В. 8713 
Ткаченко В. В. 11623 
Ткаченко В. С. 9637 
Ткаченко Л. М. 12313 
Ткаченко О. А. 8435, 
 10948 
Ткаченко О. В. 9080 
Ткаченко Р. В. 8364 
Ткаченко С. В. 11676 
Ткаченко Ю. В. 10810 
Ткачик Н. М. 12351 
Ткачова В. П. 10450 
Ткачук А. М. 10361 
Ткачук В. П. 11165 
Ткачук Л. В. 8764 
Ткачук О. Б. 12297 
Ткачук О. М. 12352 
Ткачук О. П. 11578 
Ткачук Р. А. 11979 
Ткачук Т. І. 12284 
Ткачук Т. О. 12360 
Тобота Ю. А. 9400 
Товкач Р. В. 10158 
Токарев К. О. 12193 
Токарева О. Р. 10844 
Токарський В. В. 12513 
Токарський В. Ф. 10949 
Токарчук О. В. 9081 
Толстова А. В. 11725 
Толстой Л. (12358) 
Толчанова З. О. 11456 
Толюпа С. В. 11232 
Томашевський Б. П. 8103 
Том'юк В. В. 11512 
Тончев М. Д. 11053 
Топачевський С. К. 12194 
Топольський В. О. 10040 
Топоровська А. М. 11794 
Топчій Г. С. 10041 
Топчій Т. В. 11571 
Торопов С. О. 9351 

Торотадзе Н. Н. 10950 
Транченко О. М. 11489 
Трачук О. В. 12514 
Трембіцька О. І. 11550 
Трепак В. М. 9352 
Третяк Т. О. 9518 
Треумова С. І. 10761 
Трима К. А. 8583 
Трихліб Т. А. 10615 
Тройницький О. Г. (12429) 
Тронько В. В. 8972 
Тропіна А. А. 10273 
Тростянська Я. І. 9353 
Трофимович Л. В. 12438 
Трофімов І. Л. 11312 
Трофімова О. В. 12195 
Троценко О. Б. 11054 
Троцко О. В. 11291 
Трубіцин Д. В. 9503 
Трубнікова О. А. 8498 
Трубчанін В. В. 8879 
Трубчанінов М. А. 12515 
Трунез Ю. М. 12078 
Трунова Т. В. 10731 
Трутяк І. Р. 11084 
Труханов Ю. П. 8864 
Тугай І. Ю. 11207 
Тузов В. О. 8290 
Тумакова С. В. 8684 
Туманов В. В. 9231 
Туманянц К. М. 10656 
Тумілович Г. Г. 12112 
Турба О. О. 8499 
Турлова Ю. А. 9354 
Туровцева І. Г. 9006 
Турріні П. (12313) 
Турська Н. В. 8265 
Турута О. П. 8138 
Турчак Л. І. 12052 
Турчин Я. Б. 8519 
Турчина Л. О. 9804 
Тюлєнєва Н. В. 10474 
Тютчев Ф. (12298) 
Тютюнник Г. (12346) 
Тютюнник Ю. (12467) 
Тяпкін О. К. 10453 
Уваров Б. М. 11233 
Угровецький П. О. 9472 



   

 
589

Угрюмова К. М. 10189 
Удовенко В. В. 11540 
Удовіченко С. О. 9355 
Узунов О. В. 11980 
Уколова А. А. 8467 
Українка Л. (8375, 12340) 
Ульченко І. Г. 10845 
Ульяненко О. В. 11490 
Улютіна О. А. 9519 
Уляненко Ф. М. 8766 
Уманець М. Г. 11431 
Уманська Ю. В. 11104 
Урсол Г. М. 10951 
Урусова З. П. 11870 
Усатенко О. В. 10232 
Усеінова Г. С. 9473 
Усенко О. В. 9232 
Усманова С. М. 10042 
Усольцева О. С. 10178 
Устенко О. В. 11423 
Устинов С. О. 9673 
Устиновський Д. В. 8298 
Устич В. І. 10616 
Устрицька Н. І. 9356 
Ухаль О. М. 10987 
Ушак Т. І. 10362 
Ушакова Ю. А. 9410 
Ушеніна Л. О. 10952 
Ушко Н. О. 11023 
Ущаповський К. В. 8266 
Фаді Махмуд Мусбах  
Аль Таріфі 10953 
Файвішенко Д. С. 8267 
Файєр О. А. 9450 
Файсал М. Е.  
Сардієх 8164 
Фалалєєва Т. М. 10522 
Фалєєва О. М. 11228 
Фалович В. А. 8268 
Фарина У. О. 12310 
Фаріон А. І. 11795 
Фатерига В. В. 10591 
Фащук О. В. 9721 
Федірець О. В. 8269 
Федірко І. В. 11024 
Федоренко Л. М. 9082 
Федоренко М. П. 10688 
Федоренко С. В. 9805 

Федоритенко Н. О. 10725 
Федоров І. (8303) 
Федоров І. В. 9233 
Федоров О. В. 10043 
Федорович І. В. 8944 
Федоронько Н. І. 11796 
Федорук О. В. 8270 
Федорченко К. А. 8131 
Федорченко О. В. 12516 
Федорчук В. А. 8148 
Федорчук Н. В. 8945 
Федоряко О. П. 10379 
Федотов М. М. 11541 
Федотова Н. А. 11708 
Федотьєва Л. П. 11330 
Федунь Ю. Б. 9028 
Федчиняк А. О. 9806 
Федчишин С. А. 9234 
Федчишина В. В. 11797 
Федяк І. О. 10726 
Феєр О. В. 8667 
Фельчак О. О. 12285 
Феофанов Л. К. 8946 
Ференчук Б. М. 10044 
Фесенко І. А. 8880 
Фесенко Л. І. 9474 
Фесенюк А. П. 8104 
Фесич І. В. 10426 
Фесюн О. В. 11158 
Фещук Ю. П. 10363 
Филипенко Є. П. 9638 
Филипська Д. І. 10212 
Фігура Р. 8165 
Філатова О. С. 12323 
Філіна Т. В. 12416 
Філіпенко Т. В. 9639 
Філіпович М. А. 12439 
Філіпп А. В. 9357 
Філон В. І. 11513 
Філонич О. М. 8973 
Філонов Д. М. 10993 
Філь М. І. 11915 
Фіранський В. Б. 11331 
Фірсов О. Г. 8120 
Фірсова І. Г. 10811 
Фісун О. В. 9722 
Фіть Л. В. 11718 
Флейчук Х. О. 12079 

Фокіна- 
Мезенцева К. В. 8768 
Фолкнер В. (12307) 
Фоменко Б. В. 11994 
Фоменко К. А. 8365 
Фоменко К. І. 8436 
Фоменко О. І. 10364 
Фоміна Л. Г. 12353 
Фоміна С. Б. 12140 
Форманюк В. В. 9504 
Фофанов О. Д. 10858 
Франків І. Я. 12517 
Франко І. (8375, 12264, 
 12331, 12349) 
Французова К. С. 12141 
Фрасинюк А. М. 8865 
Фрідман- 
Козаченко М. М. 9358 
Фролов С. М. 8183 
Фрончко В. П. 11055 
Фу Цзін 12223 
Фудорова О. М. 8500 
Фурист Н. П. 12196 
Фурманчук Є. В. 9235 
Футала В. П. 12406 
Футерник П. В. 10551 
Хаварівська Г. С. 9640 
Хаварівський У. Б. 9641 
Хадж Асаад Ніхад  
Лоутфі 12440 
Хайредінова Е. А. 12368 
Хайрулліна Ю. О. 8366 
Хайсам Абулгасім 
Суліман Абдалла 10812 
Халезова Л. В. 8460 
Халимон М. М. 8367 
Халюк Л. М. 10088 
Хамдан Абдулла 10954 
Хан О. Г. 12142 
Ханас І. З. 10078 
Харабара В. М. 8866 
Харук К. Б. 11871 
Хархаліс Л. Ю. 10298 
Хархан Г. Д. 9723 
Харченко В. Б. 9258 
Харченко Д. М. 11062 
Харченко Н. В. 10159 
Харчук О. Г. 8668 



   

 
590

Харчук С. А. 8702 
Хаустов О. О. 10597 
Хахановський В. Г. 9259 
Хачатурова Т. О. 10365 
Хашиєва Л. В. 9534 
Хвостіна І. М. 8271 
Хейлік В. Д. 10045 
Хекало П. І. 10463 
Хижний В. І. 10299 
Хижня Я. В. 10813 
Хилько Є. Є. 10046 
Хилько І. Ю. 9236 
Хименко С. О. 11025 
Химич І. Г. 8784 
Хитра І. Я. 9451 
Хитрич Г. М. 10427 
Хім'як Ю. Б. 9359 
Хірс Я. О. 9420 
Хмарська Л. О. 10552 
Хмарук Ю. В. 8867 
Хмельков А. В. 9642 
Хмизов А. О. 11026 
Хоббі Ю. С. 9100 
Ховрак І. В. 8272 
Ходаніч Н. О. 11027 
Ходарченко В. А. 8947 
Ходасевич В. (12319) 
Холод С. Б. 11872 
Холоденко Н. В. 8368 
Холявко Н. І. 8669 
Хоменко О. І. 11910 
Хомишак О. Б. 9724 
Хомутов С. Л. 11644 
Хомутовська С. О. 10689 
Хочь І. Х. 8542 
Храброва Н. І. 8770 
Храмова Т. О. 11105 
Храпай О. В. 11056 
Хращевський Р. В. 11743 
Хрик В. М. 11457 
Хрипченко М. С. 10122 
Христюк П. О. (12403) 
Хрімлі О. Г. 9389 
Хромов М. І. 8685 
Хромова І. К. 12407 
Хроненко І. В. 12518 
Хуан Мінжун 9029 
Худолій О. М. 12087 

Хумарова Н. І. 8881 
Хуткий Д. О. 8501 
Цалан Ю. В. 10617 
Цалюк О. М. 9237 
Цапко Ю. Л. 11515 
Цапліна І. С. 8369 
Цар І. О. 10047 
Царьов В. М. 8670 
Цебрій О. Р. 10244 
Цепенюк Н. М. 8772 
Цепко Н. Л. 11667 
Цепковська К. В. 8370 
Церклевич А. Л. 10222 
Цецик С. П. 10048 
Циба Є. В. 9238 
Цибульська Л. С. 10814 
Цибульська О. Ю. 9426 
Цибуляк А. Г. 8575 
Цибух О. В. 9083 
Циверенко Г. П. 9239 
Циганчук Т. В. 8437 
Цимбал Н. В. 10553 
Цимбал О. Ю. 10049 
Цимбаленко Є. С. 8166 
Цимбаліста Н. А. 11491 
Цимбалюк В. В. 10408 
Цимбрило С. М. 10050 
Цина А. Ю. 9851 
Цихоня А. А. 11159 
Циценко Г. Б. 8371 
Цісельський Ю. В. 10859 
Ціцуашвілі Н. І. 8561 
Цокало І. Є. 10727 
Цьонь Н. І. 11699 
Чабала О. В. 8372 
Чавикіна Т. І. 9505 
Чаїнський Ю. О. 12441 
Чайка Г. В. 10665 
Чайка Д. В. 11445 
Чайка Я. М. 8446 
Чайкіна О. В. 9240 
Чайковський Я. Р. 8543 
Чала О. М. 11348 
Чаплинський К. О. 9260 
Чаркіна О. В. 10289 
Чаркіна Т. І. 12408 
Чашечникова О. С. 9678 
Чвертко Є. П. 11292 

Чебан А. А. 11414 
Чебан В. В. 11531 
Чебан Л. М. 10592 
Чебанова О. П. 8703 
Чеботарьова Г. В. 9261 
Чеботарьова О. М. 11873 
Чекас Н. Л. 8948 
Челядин Л. І. 10093 
Ченський А. В. 11028 
Чепіга Г. Г. 12409 
Чепурна Н. В. 11495 
Червінська Н. В. 11995 
Череватов О. В. 10554 
Черевко Ю. М. 11415 
Чередник Ю. М. 9643 
Чередничок О. І. 11532 
Черенкова М. А. 9644 
Черкас А. П. 10955 
Черкасова С. О. 8273 
Черкашин Р. Є. 10051 
Черкашина А. В. 10728 
Черкашина Н. І. 11896 
Черкун В. В. 11332 
Чернега Т. В. 11143 
Черненко А. А. 11668 
Черненко А. Д. 11533 
Черненко М. В. 12519 
Черненко О. А. 9390 
Черненко О. С. 10267 
Чернецька В. М. 12354 
Чернецький Є. Є. 9241 
Черних О. О. 11446 
Черних С. С. 8671 
Чернихівська А. В. 8672 
Черниш І. А. 9645 
Черниш М. О. 9084 
Чернишова О. В. 8291 
Чернишова С. О. 12304 
Чернишова Т. М. 10618 
Чернігівська Н. С. 10052 
Черніговець Н. М. 12520 
Чернієнко В. О. 8314 
Чернієнко О. А. 12113 
Черніков О. І. 8274 
Чернобаєв М. С. 11732 
Чернов Д. В. 11229 
Чернова Л. П. 8373 
Черноус Л. С. 8502 
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Чернухіна О. О. 10956 
Чернявська М. В. 9746 
Чернявський В. Г. 10846 
Чернявський М. О. 8673 
Черняк В. І. 10130 
Черняк О. Ю. 9401 
Черняков В. В. 10053 
Чернякова А. В. 9725 
Чернятевич І. В. 11945 
Черпіта Т. М. 8452 
Черток Л. П. 9726 
Черхава О. О. 12197 
Черчатий О. І. 9646 
Чехічин А. В. 11645 
Чечельницький С. Г. 
 12035 
Чечко В. Є. 10256 
Чжай Хуань 10054 
Чжан Біюнь 12053 
Чижма Д. М. 8438 
Чижов М. Ю. (9046) 
Чикало І. В. 8949 
Чикаренко О. О. 9647 
Чикуркова А. Д. 8184 
Чимпой К. А. 10957 
Чипиляк Т. Ф. 10593 
Чичкало- 
Кондрацька І. Б. 8714 
Чичуліна К. В. 11383 
Чікарькова М. Ю. 8315 
Чікібаєв А. Г. 12143 
Чкан І. О. 8974 
Чміль Л. В. 12369 
Чолан В. Я. 12286 
Чопей К. І. 10958 
Чопоров С. В. 10190 
Чопорова О. І. 10959 
Чорна М. В. 8185 
Чорна О. Ю. 9648 
Чорний А. В. 11293 
Чорний В. С. 11029 
Чорний О. М. 10481 
Чорній В. Я. 10055 
Чорнобай К. Г. 10056 
Чорнобай Т. М. 10960 
Чорногор Н. В. 9427 
Чорнойван Г. П. 10057 
Чорномаз І. К. 8167 

Чорноморець Ю. П. 8316 
Чубучна О. В. 8674 
Чугуєва І. Є. 8439 
Чудик І. І. 11336 
Чудик Н. О. 9535 
Чудна О. Л. 10058 
Чук О. В. 11798 
Чукла Р. О. 10961 
Чуковський К. І. (12321) 
Чумак Є. В. 11653 
Чумак Л. В. 9807 
Чунарьова А. В. 8105 
Чуприкова О. Г. 11057 
Чуприна Н. М. 8675 
Чуприна Ю. Ю. 9649 
Чупрун Л. О. 11624 
Чухліб О. А. 11799 
Чухрай Л. В. 10160 
Чухрай Л. О. 12417 
Чучмай С. М. 11384 
Шабаєв О. Є. 11337 
Шабінський М. Є. 9765 
Шавловська Т. С. 12209 
Шавурський Ю. О. 11416 
Шавьолкін О. О. 11176 
Шадрін О. В. 10962 
Шадріна- 
Личак О. В. 12080 
Шаймарданова Л. Р. 10633 
Шалапська Т. А. 10257 
Шаломєєв В. А. 11947 
Шаля О. І. 12144 
Шамало С. М. 11058 
Шамич О. М. 9808 
Шамігов А. О. 12081 
Шамрай О. М. 8275 
Шамро Н. Р. 10657 
Шамшина І. І. 9478 
Шаповал М. (8301) 
Шаповал О. Г. 12305 
Шаповал О. О. 11952 
Шаповал О. С. 11144 
Шаповал Р. В. 9110 
Шаповал С. П. 11160 
Шапочка Т. І. 9650 
Шапошнік В. М. 11646 
Шаптала М. В. 11417 
Шараневич І. О. 11070 

Шарапа М. В. 12145 
Шарашидзе К. З. 11145 
Шаріпова О. С. 8186 
Шарко Ю. В. 10161 
Шаркова І. М. 9421 
Шармоянц А. Н. 9242 
Шарчук Т. В. 8121 
Шаталов О. Д. 10860 
Шаталов О. С. 11561 
Шатило О. А. 9651 
Шатилович Н. В. 11146 
Шатілова Н. О. 12287 
Шатохіна Н. П. 8374 
Шафранський В. В. 10059 
Шахматова Т. В. 10060 
Шахов С. В. 9452 
Шаціло Н. І. 8975 
Швагер Ю. І. 8576 
Шварп Н. В. 10061 
Шведов В. Г. 10249 
Швець А. І. 8976 
Швець А. Ю. 9360 
Швець О. А. 8440 
Швідченко І. В. 8122 
Шебанова Л. О. 11258 
Шебеко Ю. О. 10963 
Шевалдіна В. Г. 8868 
Шевейко Р. І. 9475 
Шевельок А. М. 10815 
Шеверєва В. Є. 9243 
Шевколенко М. В. 11106 
Шевцов В. Г. 9652 
Шевцов І. М. 10729 
Шевцова Н. В. 9244 
Шевченко В. В. 8676 
Шевченко В. М. 9653, 
 12447 
Шевченко Г. Є. 12394 
Шевченко Г. О. 11899 
Шевченко Е. О. 9361 
Шевченко Л. В. 11611 
Шевченко М. В. 11294 
Шевченко М. І. 10079 
Шевченко Н. В. 8869 
Шевченко Н. О. 9558 
Шевченко О. В. 9362 
Шевченко О. М. 10062 
Шевченко О. П. 10964 
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Шевченко С. В. 11492 
Шевченко Т. В. 11677 
Шевченко Т. Г. (12268) 
Шевченко Т. О. 11404 
Шевчик Б. М. 8677 
Шевчишен А. В. 9363 
Шевчук Б. М. 9536 
Шевчук В. В. 8950 
Шевчук В. М. 10226 
Шевчук М. В. 10451 
Шевчук О. А. 9740 
Шевчук О. В. 11874 
Шевчук О. М. 9245, 10965 
Шевчук О. О. 10743 
Шевчук О. С. 11333 
Шевчук С. Р. 9391 
Шевчук Т. А. 9364 
Шевчук Ю. Ф. 10485 
Шейко Н. Л. 10268 
Шелестова А. М. 8139 
Шеломенцев- 
Терський С. В. 9658 
Шелухін С. П. (9081) 
Шелюк І. О. 11897 
Шемет В. Г. 12288 
Шемуда М. Г. 10063 
Шень Ю. М. 11147 
Шепета О. В. 9246 
Шепітько М. В. 9365 
Шерегій А. А. 11030 
Шестаковський О. П. 8503 
Шехтман Г. М. 12082 
Шешукова С. В. 12033 
Шибаєва К. І. 8678 
Шибінська М. О. 10555 
Шибко О. М. 8276 
Шигонін О. Б. 9366 
Шигорін П. П. 10320 
Шидловський А. Ю. 10847 
Шикова О. М. 9654 
Шинкарук О. А. 12088 
Шира Н. О. 8870 
Ширма Ю. О. 10321 
Шишкіна І. В. 10731 
Шиян В. М. 12114 
Шкварчук Л. О. 8882 
Шкварчук С. С. 12210 
Шкільняк Л. І. 10966 

Шкільова Г. М. 10064 
Шклярська І. Ю. 9655 
Шкроботько П. Ю. 10732 
Шкуліпа І. Ю. 8123 
Шкуропат А. В. 10658 
Шкурупій О. А. 10967 
Шкута О. О. 9367 
Шлапаков О. С. 12146 
Шляхтич Р. П. 12521 
Шматько Н. М. 8277 
Шморгун О. О. 8375 
Шніт А. В. 9392 
Шовкалюк М. М. 12022 
Шовкова Н. І. 10634 
Шовкопляс О. М. 10065 
Шоліна Т. В. 9727 
Шолудько П. В. 8278 
Шоптенко С. С. 9247 
Шоріна Т. Г. 8376 
Шпак В. А. 11756 
Шпак В. І. 12522 
Шпак Н. О. 11811 
Шпильовий П. Б. 10366 
Шпол Ю. (12347) 
Шрекер Ф. (12055) 
Шролик Г. П. 10066 
Штанько О. Д. 8997 
Штельмах О. В. 9809 
Штепенко А. П. 11647 
Штепіна Т. В. 10162 
Штерма Т. В. 8704 
Штефан Є. В. 11905 
Штефуца В. О. 8550 
Штирьов О. М. 9537 
Штріттматтер Е. (12311) 
Штурмак В. М. 10968 
Шуба Л. В. 9766 
Шубкіна О. В. 8168 
Шубна О. В. 8679 
Шуда І. О. 10274 
Шукліна В. В. 8951 
Шулик Р. Т. 12289 
Шульга І. П. 8769 
Шульгін Д. М. 11208 
Шульженко Н. М. 11648 
Шульженко С. В. 8680 
Шульська Н. М. 12290 

Шуляренко Л. В. 10969 
Шум С. С. 10749 
Шумак О. В. 10690 
Шупрович А. А. 10970 
Шурміна А. О. 11800 
Шуст Л. М. 12291 
Шуст О. А. 8883 
Шутий М. В. 9656 
Шутяк Ю. В. 8279 
Шушкевич Ю. М. 10971 
Щебетовська Н. В. 10409 
Щегель С. М. 11875 
Щеглова Н. С. 10566 
Щедролосьєв Д. Є. 10067 
Щерба О. А. 11148 
Щербак М. В. 10112 
Щербак О. В. 8280 
Щербакова І. В. 8504 
Щербакова І. М. 8377 
Щербакова Н. Р. 10972 
Щербакова Ю. Е. 8544 
Щербатюк М. М. 10594 
Щербина С. В. 12523 
Щербина Т. В. 8871 
Щербина Т. С. 10179 
Щербінін К. С. 8169 
Щокіна К. Г. 10696 
Щудро С. А. 10666 
Щукін О. І. 8605 
Юдзіонок Н. М. 10068 
Юзвенко Л. В. 11572 
Юнєєва Н. Т. 11209 
Юніна М. П. 9101 
Юрик Н. Є. 8281 
Юрич А. Р. 11349 
Юрків О. Я. 11669 
Юркова Є. В. 9248 
Юрковська М. М. 12198 
Юровська І. О. 10973 
Юровський Ю. Ю. 10475 
Юрченко В. В. 9007 
Юрченко І. А. 11801 
Юрченко О. Ю. 8681 
Юрченко С. С. 10322 
Юссеф Юссеф Алі 12115 
Юхно О. О. 9262 
Юхновська Ю. О. 11876 
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Юхновський Ю. В. 10180 
Ющенко І. М. 9249 
Яблонський П. М. 8170 
Яворницький Д. І. (10075) 
Яворовський П. П. 11448 
Ядвіга Ю. П. 10069 
Якимець М. М. 10974 
Якимчук А. П. 12147 
Якимчук Д. М. 11166 
Якимчук О. А. 11031 
Якимюк Ю. П. 8505 
Якобчук Н. О. 12524 
Якобчук С. О. 12410 
Яковенко В. М. 10323 
Яковенко В. О. 10192 
Яковенко М. О. 9368 
Яковенко О. В. 10464 
Яковенко О. К. 8441 
Яковенко Р. В. 11295 
Яковенко Ю. П. 10486 
Яковкін К. І. 10556 
Яковлєв В. А. 11167 
Якубів В. М. 8884 
Якубовський В. П. 10452 
Якубовський Р. В. 9453 
Ялліна В. Л. 9728 

Яловий К. В. 9102 
Ян І. М. 12083 
Яніш Є. Ю. 10619 
Янковий В. О. 11877 
Янковська О. І. 11493 
Янковчук М. М. 8442 
Яновицька Н. І. 9767 
Яновська О. Г. 9263 
Янчук О. Є. 10227 
Яременко В. В. 11514 
Яремкевич Р. В. 11093 
Яремко М. І. 11149 
Яремчук О. З. 10975 
Ярешко О. В. 9393 
Ярмак О. М. 12116 
Ярмоленко Н. М. 12118 
Ярмолюк Н. С. 10620 
Ярмолюк О. Я. 11878 
Ярова І. Є. 11458 
Яровий І. М. 11879 
Яровікова Т. І. 8282 
Ярош О. М. 8378 
Ярошенко П. М. 11418 
Ярошенко Р. В. 12355 
Ярошко М. М. 10070 
Ярцева Д. О. 10848 

Ярчук М. М. 8977 
Ясак Т. М. 9810 
Ясевін С. Є. 11688 
Ясечко С. В. 9402 
Ясинок М. М. 9458 
Ясишена В. В. 11802 
Ясточкіна І. А. 9729 
Яхно Є. Г. 12117 
Яцевський В. А. 10269 
Яценко В. С. 9250 
Яценко О. В. 12525 
Яцишин В. В. 8124 
Яцишин М. М. 8171 
Яцишин Н. Г. 9103 
Яцишин У. В. 8562 
Яців М. Ю. 10487 
Яців С. О. 10071 
Яцків М. (12352) 
Яцко В. В. 8774 
Яцук О. В. 12292 
Яцун О. В. 9251 
Ячменьов О. О. 10324 
Ячник Є. А. 11880 
Яшна О. П. 9818 
Ящішин І. О. 10410 
Ящук І. П. 9852 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 
 комп'ют. мережі 8137 
 мовознавство 12164 
 проф. освіта 10024 
Австрія 
 зовніш. політика 8581 
 муз. мистецтво 12055 
Автономна Республіка Крим 
 адм. право 9242 
 археологія 12364, 12367-68 
 буд. п-ва 8798 
 ентомологія 10613 
 етніч. групи 8553 
 етнологія 10072-73 
 інвестиції 8626 
 історія 12413-14, 12448, 12505 
 кераміка 12367 
 краєзнавство 8292 
 культура 12413-14 
 лісівництво 10591 

 нац. рухи 8552 
 овочівництво 11604 
 освіта 9707, 9748 
 садово-парк. архіт. 12028 
 соц. географія 12388, 12392 
 туризм 8626, 12388 
 флора 10591 
 фольклор 10084 
Азербайджан 
 прокуратура 9465 
 телекомунікації 11861 
Алжир 
 історія 12436 
Арабські країни 
 зовніш. політика  8570 
Берегівське горбогір'я, Закарпат. обл. 
 геофізика 10455 
Білорусь 
 історія 12439 
Бразилія 
 історія 12468 
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Буковина 
 діалекти 12281 
Буковинські Карпати 
 екологія 10492 
Бюкк, нац. парк, Угорщина 
  10600 
Велика Британія 
 естет. виховання 9805 
 історія 12441 
 комп'ют. мережі 8137 
 освіта 9805 
 пед. освіта 9839 
 соц. політика 8463 
Верхнє Побужжя 
 екологія 10610 
Вінницька обл. 
 регіон. економіка 8750 
Волинська обл. 
 геоморфологія 10471 
 історія 12466, 12510 
 культура 8286 
 освіта 9679, 9705 
 підприємництво 8775 
 православ'я 8453 
 релігієзнавство 8458 
 соц. географія 12378 
 судоустрій 12466 
 театр 12510 
 туризм 12378 
 харч. пром-сть 8775 
Волинське князівство 
 військ. історія 9658 
Волинський мегаблок, Укр. щит 
 геохімія  10461 
Ворошиловградська обл. див.  
Луганська обл. 
Галичина 
 адвокатура 9037 
 архітектура 12043 
 військ. історія 9662 
 госп. т-ва 12486 
 історія 12457, 12461, 
  12463, 12486, 12517 
 міграція 12517 
 політика 12457 
 релігія 12461, 12463 
Гібралтар 
 міжнар. відносини 8571 

Гологоро-Кременецький кряж 
 лісівництво 11452 
Греція 
 історія 12430 
 міжнар. відносини 8545 
 соц. політика 8545 
Гуцульщина 
 етнологія 10083 
Дніпровсько-Бузька гирл. система 
 іхтіологія 10608 
Дніпровсько-Донецька западина 
 геологія 10467 
 геофізика 10454, 10456 
 нафтогаз. родовища 10456, 10467 
Дніпропетровськ 
 автомоб. трансп. 10588 
 екологія 10588 
 флора 10588 
Дніпропетровська обл. 
 соц. географія 12376 
 худож. розпис 12051 
Дністер, р., басейн 
 екологія 10607 
 фауна 10607 
Донбас 
 автомоб. інспекція 9079 
 держ. право 9079 
 освіта 8467 
 ринок праці 8467 
 родовища корис. копалин 10477 
Донецька обл. 
 антропонімія 12230 
 екологія 10583 
 екон. розв. 8962 
 кримін. право 9295 
 регіон. економіка 8768 
 соціолінгвістика 12248 
 флора 9295, 10583 
Донецько-Придніпровський регіон 
 історія 12489 
Друга Річ Посполита 
 історія 12446 
Європа 
 геополітика 8565 
 зовніш. політика 8575-76 
 історія 12419 
 політ. культура 8544 
 політика 12419 
 філософія 8328 
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Європейський Союз 
 документознавство 12184 
 політ. партії 8509 
Житомирська обл. 
 екологія 10100 
Закарпатська обл. 
 архітектура 12034 
 виноградарство 11599 
 екологія 10617 
 освіта 9717 
 регіон. економіка 8754 
Запорізька обл. 
 екологія 10498 
 фауна 10498 
 фіз. георафія 12371-72 
Західна Україна 
 вибори 8557, 8562 
 держ. бюджет 8835 
 держ.-церк. відносини 12481 
 естет. виховання 9687 
 історія 12445, 12477, 
  12481, 12497, 12513, 12521 
 лісівництво 11454 
 мікологія 10584 
 муз. мистецтво 12062 
 освіта 9687, 9706 
 палеогеографія 10472 
 політологія 8562 
 серед. освіта 9792 
 тваринництво 11636 
 фіз. виховання 9792 
Західне Полісся 
 агроекологія 11538 
 антропонімія 12290 
 діалекти 12291 
 рослинництво 11568 
 с.-г. меліорація 11534, 11538 
 фразеологія 12259 
Західний Лісостеп України 
 ґрунтознавство 11561 
 овочівництво 11607 
 плодівництво 11600 
 рослинництво 11593 
 тваринництво 11657 
 фітопатологія 10574 
Івано-Франківськ 
 фіз. географія 12393 
Івано-Франківська обл. 

 природ. ресурси 12373 
 соц. географія 12374 
 фіз. географія 12373 
Інгулець, р., басейн 
 гідрохімія 10484 
Індія 
 комп'ют. мережі 8137 
Іран 
 бібл. справа 8294 
Іршава, р., Закарпат. обл. 
 іхтіологія 10616 
Італія 
 демографія 12424 
 історія 12424, 12440 
 міжнар. право 9093 
Канада 
 діаспора 8548 
 пед. освіта 9839 
Київ 
 бібл. справа 8298 
 етнополітика 12512 
 історія 12449, 12512 
 лісівництво 11448 
 математика 10114 
 освіта 8311, 10114 
 охорона пам'яток 9627 
 садово-парк. архіт. 12029, 12031 
 соц. географія 12375 
 соц.-екон. розв. 12449 
 тваринництво 11613 
 фізика 10114 
 філософія 8311 
 юрид. освіта 9894 
Київська Русь 
 історія 12450 
 філософія 8349 
Китай 
 живопис 12053 
 міжнар. екон. відносини 9020, 9029 
 муз. освіта 9878 
 фіз. культура 12096, 12099 
Кіровоградська обл. 
 муз. мистецтво 12059 
Кобзівське родовище, Харків. обл. 
 геофізика 10458 
Країни Близького Сходу 
 архітектура 12024 
Країни Європ. Союзу 
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 аграр. економіка 9011 
 вища освіта 9919 
 екон. інтегр. 9009 
 законодав. діяльн. 9085 
 зовніш. політика 8568 
 міжнар. відносини 8566 
 міжнар. право 9098, 9100, 9102 
 міжнар. фінанси  8569 
 місц. самоврядування 9592 
 політ. безпека 8568 
 профспілки 8566 
 соц. географія 12370 
 судоустрій 9457 
 торг. право 9102 
 фін. право 9370 
 цивіл. право 9401, 9440 
Країни Європи 
 земел. право 9514 
 міжнар. право 9092, 9096-97 
 освіта 9677 
Країни СНД 
 інозем. інвестиції 8999 
Країни Схід. Європи 
 валют. політика  9000 
 демократія 8514 
 економіка 9005 
 фін. право 9370 
Країни Центр. Європи 
 валют. політика 9000 
 демократія 8514 
 економіка 9005 
 історія 12450 
Кременець, м., Тернопіл. обл. 
 освіта 9690 
Кременецькі гори 
 екологія 10098 
 флора 10098 
Кривбас 
 гірн. справа 11346 
Кривий Ріг, м., Дніпропетров. обл. 
 соц. географія 12386 
 туризм 12386 
Криворізький басейн 
 гірн. справа 11858 
Лемківщина 
 фольклор 10088 
Ліван 
 фіз. культура 12115 

Лівобережна Україна 
 історія 12523 
 кліматологія 10473 
 фауна 10601 
 флора 10580 
Лівобережне Полісся 
 рослинництво 11580 
Лівобережний Лісостеп України 
 виноградарство 11596 
 фітопатологія 11554 
Лісостеп України 
 екологія 10105 
 ентомологія 10606, 10612 
 корм. рослини 11576, 11578 
 орнітологія 10619 
 плодівництво 11597 
 рослинництво 11584-85 
 фітопатологія 11552, 11558, 
  11563, 11575 
 флора 10568, 10585 
Луганська обл. 
 історія 12511 
 культура 12384 
 паровозобудування 12511 
 преса 8300 
 соц. географія 12384 
Луцьк 
 архітектура 12036 
Львів 
 історія 12488 
 садово-парк. архіт. 12030 
Львівська обл. 
 антропонімія 12263 
 архітектура 12046 
 військ. історія 9661 
 землекористування 8723 
 історія 12501 
 мікротопонімія 12271 
 тваринництво 10683 
 фермер. госп-ва 11481 
Львівсько-Волинський вугіл. басейн 
 фітомеліорація 11453 
Маріуполь, м., Донец. обл. 
 екол. безпека 10096 
 ендокринологія 10979 
Миколаївська обл. 
 землекористування 11476 
 с.-г. меліорація 11535 
 фіз. географія 12382 
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Молдова 
 етнополітика 8556 
Море Скоша 
 сейсмологія 10457 
Наддніпрянська Україна 
 археологія 12369, 12405 
 історіографія 12405 
 історія 12415, 12495, 12514 
 культура 12415 
 політ. партії 12514 
Нікопольський марганцеворуд. басейн 
 ґрунтознавство 11516 
Німеччина 
 адм. право 9108 
 вища освіта 9905 
 економіка 12404 
 зовніш. політика 8572 
 історіографія 12404, 12408 
 історія 12426 
 літературознавство 12312-13 
 місц. самоврядування 9594 
 муз. мистецтво 12082 
 педагогіка  9688 
 правоохорон. органи 9108 
Одеса 
 наука 8089 
Одеська обл. 
 виноградарство 11473 
 вища освіта 9939 
 економіка п-в 8196 
 історія 12464 
 наук. дослідж. 12464 
 регіон. економіка 8744 
 сіл. госп-во 11473 
 хлібопек. пром-сть 8196 
Опілля 
 етнографія 10078 
Палестина 
 історія 12428 
Передкарпатський прогин 
 геологія 10481 
Південна Бессарабія 
 етнологія 12425 
 історія 12425 
Південна Україна 
 архітектура 12042 
 зерн. культури 11527 
 історія 12452, 12479 

 політ. рухи 12479 
 рослинництво 8969 
 сіл. госп-во 8969 
Південне Побужжя 
 історія 12407 
 нумізматика 12407 
Південний Буг, р. 
 антропоген. ландшафти 12383 
Південний Степ України 
 добрива 11537 
 рослинництво 11530, 11573, 
  11589-91 
 с.-г. меліорація 11537 
Південно-Східна Україна 
 екологія 10571 
 історіографія 12409 
 оборон. споруди 12409 
 флора 10571 
Північне Приазов'я 
 фауна 10605 
Північне Причорномор'я 
 виноградарство 11531 
 геологія 10225 
 історія 12412, 12448 
 культура 12412 
 флора 10577 
Північний Лісостеп України 
 овочівництво 11606 
 фітопатологія 11556 
Північний Степ України 
 рослинництво 11567 
Північно-Західне Поділля 
 лісівництво 11449 
Північно-Східна Україна 
 селекція 11610 
 скотарство 11610 
Підляшшя 
 фольклор 10088 
Поділля 
 аграр. економіка 8961 
 історія 12525 
 кооп. рухи 12525 
 худож. фотографії 12025 
Подільські Товтри, нац. природ. парк, 
Хмельниц. обл. 10099 
Полісся 
 добрива 11579 
 корм. рослини 11577 
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 лісівництво 11450 
 обряд. фольклор 12145 
 рослинництво 11579 
 фауна 10601 
 фітопатологія 11557, 11560 
Полтавська губернія 
 історія 12459 
Полтавська обл. 
 соц. географія 12385 
 туризм 12385 
Польща 
 адм. право 9108 
 вища освіта 9893, 9957 
 демократія 8524 
 історіографія 12401, 12406 
 історія 12423, 12438, 12441, 12477 
 міжнар. право 9093, 9103 
 місц. самоврядування 8549 
 наука 9957 
 освіта 9675 
 правоохорон. органи 9108 
Правобережна Україна 
 історія 12483 
 релігія 12483 
 фіз. географія 12391 
Правобережне Полісся 
 рослинництво 11581 
Правобережний Лісостеп України 
 ґрунтознавство 11519-20 
 добрива 11545, 11547 
 овочівництво 11605 
 плодівництво 11601 
 рослинництво 11587, 11592, 11594 
 фітопатологія 11559 
 флора 10582 
Придніпров'я 
 історія 12407 
 лісівництво 11447, 11457 
 нумізматика 12407 
Прикарпаття 
 гірн. справа 11338 
 екол. безпека 10093 
 нафтогаз. родовища 11338 
 хореографія 12085 
Присивашшя 
 рослинництво 11569 
Прут, р., басейн 
 екологія 10487 

Рим Стародавній 
 історія 12437 
Рівненська обл. 
 геоморфологія 10471 
 історія 12451 
 міграція 12451 
 релігія 8454 
Розточчя 
 антропонімія 12257 
Російська імперія 
 історія 12422, 12427 
 митна справа 12427 
 міськ. самоврядування 9059 
 релігія 12422 
Росія 
 адм. право 9242 
 вища освіта 10057 
 зовніш. політика 8575-76 
 інтегр. політика 8573 
 історіографія 12402 
 історія 12418, 12432, 
  12452, 12456, 12470 
 кримін. право 9075 
 міжнар. відносини 8582 
 муз. мистецтво 12082 
 політ. імідж 8582 
 політика 12418 
 регіон. економіка 8768 
 релігія 12432 
Ростовська обл., Росія 
 регіон. економіка 8768 
Румунія 
 сейсмологія 10457 
Севастополь 
 земел. відносини 12499 
 історія 12499 
 садово-парк. архіт. 12032 
Середнє Побужжя 
 орнітологія 10610 
Сирія 
 вантаж. перевезення 11724 
 міжнар. торгівля 10705 
 фармац. справа 10705 
Сірет, р., басейн 
 вод. ресурси 10482 
Слобідська Україна 
 археологія 12362, 12365 
 етнокультура 10087 
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 історія 12476, 12508, 12515 
 освіта 12508 
Словаччина 
 демократія 8524 
 історія 12416, 12435 
 культура 12416 
СРСР 
 зовніш. політика 8574 
 краєзнавство 8292 
Степ України 
 бджільництво 11694 
 біологія 10575 
 тваринництво 11650, 11653, 
  11659, 11662 
 флора 10575 
Степове Придніпров'я 
 екологія 10602 
 фауна 10602 
Суми 
 містобудування 12394 
 фіз. географія 12394 
Сумська обл. 
 архіви 12462 
 видавн. справа 11715 
 історія 12462 
Східна Азія 
 історія 12432 
 релігія 12432 
Східна Європа 
 економіка 12404 
 історіографія 12404 
Східна Україна 
 ентомологія 10615 
Східне Поділля 
 етнологія 10082 
Східне Полісся 
 діалекти 12249 
Східне Приазов'я 
 родовища корис. копалин 10480 
США 
 вища освіта 9880, 9892, 
  9903, 9908, 9979 
 діаспора 8548 
 екологія 9979 
 зовніш. політика 8574 
 історія 12431, 12433 
 комп'ют. мережі 8137 
 літературознавство 12306-10 

 міжнар. фінанси 8569 
 мовознавство 12150 
 морал. виховання 9903 
 освіта 9718, 9725 
 пед. освіта 9839 
 перекладознавство 12124 
 серед. освіта 9683 
 фольклор 12119 
Таврійська губернія 
 історія 12516 
 пошт. зв'язок 12516 
Тернопільська обл. 
 картоплярство 8961 
 тваринництво 11641 
Туреччина 
 вища пед. освіта 10042 
 зовніш. політика 8579 
 історія 12434 
Угорщина 
 вища освіта 9949 
 демократія 8524 
Україна 
 авіац. пром-сть 8953 
 автомоб. трансп. 9238 
 автомобілебудування 8670 
 аграр. економіка 8952, 8955 
 аграр. п-ва 8664, 8677 
 аграр. політика 8657, 9554 
 агромеліорація 12455 
 агропрод. ринок 11841 
 агропром. вир-во 8599, 8803, 
  8901, 9548 
 адм. право 9036, 9047, 9104, 
  9106, 9108, 9110-11, 9113, 
  9115, 9127, 9129, 9137-38, 
  9142, 9145-46, 9148, 9150, 
  9154, 9158, 9166, 9170, 9172, 
  9176, 9182-83, 9190-91, 9194-95, 
  9197, 9200, 9203-05, 9207, 9209, 
  9213, 9216, 9219, 9223-24, 9228, 
  9231, 9236, 9238-39, 9243-44, 
  9247-48, 9451, 9460 
 алмаз. родовища 11345 
 археол. дослідж. 12361 
 аудит 9171, 9639 
 банк. справа 8108, 8235, 
  8617, 8789, 8802, 8818, 
  8838, 9257, 9293, 9451, 9579 
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 банкрутство 9447 
 бджільництво 11690, 11692 
 безпека дорож. руху 9182, 
  9194, 9611 
 безпека праці 9482 
 бібл. справа 8296 
 бібліографія 8293 
 буд. вир-во 8960, 9219, 9629 
 бух. облік 9113, 11777, 11795, 11801 
 валют. ринок 8786 
 ветеринарія 11620 
 вибор. право 9162, 9173 
 вибори 9239, 9243, 9267 
 видавн. справа 8923, 11711, 
  11718, 12522 
 викон. влада 9109, 9127, 9640 
 вища освіта 9569-70, 9636, 
  9682, 9829, 9838, 9852-53, 
  9940, 9942, 9950, 9983, 
  10029, 10040, 10057, 10069 
 вища техн. освіта 9982, 10011 
 військ. історія 12473, 12503 
 військ. освіта 9904 
 військ. справа 9657, 9659-60 
 внутр. політика 9645 
 генетика 11551 
 геоекономіка 9026, 9028 
 геол. розвідка 10478 
 геологія 10466 
 геополітика 8580 
 геофізика 10453 
 геральдика 12395 
 гідрологія 10488 
 гірн. справа 9970, 11345 
 госп. право 9200, 9369, 9373, 
  9375, 9379-81, 9386, 9388, 
  9393-94, 9411-12, 9433 
 гриби 8964 
 ґрунтознавство 10496, 11522 
 демографія 9527 
 держ. адм. упр. 9534, 9571, 
  9596, 9639 
 держ. безпека 9619 
 держ. бюджет 8794, 8819, 
  8859, 8867, 9047, 9180, 9249 
 держ. влада 9033, 9058, 
  9175, 9520-21, 9602 
 держ. контроль 9528 

 держ. політика 9526, 9618, 
  9621, 9623, 9649 
 держ. право 9050, 9053, 9055, 
  9066, 9068, 9081, 9167, 
  9186-88, 9202, 9230, 9232, 9234 
 держ. служба 9224, 9500 
 держ. упр. 8954, 9523, 9527, 9533, 
  9536, 9539, 9546-49, 9552, 
  9554-55, 9559-61, 9569-70, 
  9577, 9579, 9581, 9588-90, 
  9597-98, 9603, 9628-30, 9633, 
  9636, 9641, 9652, 9655 
 державотворення 8510, 8519, 
  8540, 8560, 12400 
 дипломатія 9234 
 дошк. освіта 9742, 9746 
 екол. безпека 9518, 9529 
 екол. політика 9550 
 екол. право 9515, 9517, 9519 
 екологія 8603, 8662, 9028, 
  10110, 10488, 
  10496, 10609, 10681 
 екон. безпека 8235, 9170, 
  9562, 9578, 9617, 9622, 9654 
 екон. політика 8966 
 екон. розв. 8591, 8819, 8855, 
  8946, 8957, 8959, 8967, 8975 
 екон. системи 8711 
 економіка 8594, 8604, 8617, 
  8636, 8665, 8712, 8779, 8783, 
  8870, 8917, 8922, 8971-72, 8976, 
  9372, 9375, 9597, 9605 
 економіка п-в 8258, 8261 
 енерг. безпека 9598 
 енергетика 10110 
 енергозбереження 8963 
 епідеміологія 11073 
 естет. виховання 9746, 9800 
 етика 8447 
 етніч. культура 10074 
 етнографія 10075 
 етнокультура 10077, 10079 
 етнологія 8346 
 етнополітика 8556, 8561 
 європ. інтегр. 9022, 9632 
 житл. буд-во 9618 
 законодав. діяльн. 9032 
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 залізн. трансп. 8086-87, 
  8231, 8917, 8922, 
  9443, 11735, 12494 
 збройні сили 8099, 8433, 
  9069, 9203, 9773, 9904 
 земел. відносини 9138 
 земел. право 9506-07, 9509, 9512 
 земел. ресурси 9589 
 земел. ринок 12447 
 зерн. госп-во 11461 
 зобов'язал. право 9415, 9418 
 зовніш. політика 8577-79, 8581, 9637 
 зовніш. торгівля 9626 
 зовнішньоекон. діяльн. 8677 
 інвестиції 8657, 8670, 
  8824, 9145, 9568, 9621 
 інновації  8608, 8664, 8736, 11848 
 інозем. інвестиції 8606, 9001-03 
 інтелект. власність 8594, 
  8981, 9248, 9258 
 інформ. політика 9184 
 інформ. право 9120 
 інформ. ринок 9590 
 інформ. технології 8099, 8108, 12475 
 іпотеч. кредитування 8825 
 іпотеч. ринок 8827 
 історіографія 12396-97, 
  12399, 12400-01, 12403, 12410 
 історія 8307, 12398, 12417, 
  12442-44, 12446-47, 12455, 
  12458, 12467-69, 12474-75, 
  12480, 12482, 12485, 12487, 
  12490-91, 12494, 12498, 12500, 
  12502, 12506-07, 12509, 12518-20, 
  12522, 12524 
 кліматологія 8157 
 комерц. діяльн. 8478 
 комп'ют. технології 8157 
 комун. госп-во 12027 
 конституц. право 9117-18, 9123, 
  9131, 9135, 9153, 9155, 
  9159, 9179, 9193, 9199, 9210, 9535 
 конярство 11627, 11629 
 корпор. упр. 8708 
 корпорації 8223, 9188 
 кредит 8839 
 кредит. відносини 9418 
 кредит. політика 8850, 8870 

 кредит. спілки 8804 
 кримін. право 9043, 9056, 9075, 
  9253-54, 9256-58, 9262-63, 
  9267, 9269-73, 9276, 9281, 
  9283, 9286-87, 9289, 9293, 
  9299, 9304, 9307, 9309, 9321, 
  9324, 9328, 9333, 9336, 9346, 
  9354, 9358-60, 9362, 9365, 
  9367, 9474 
 кримін. процесуал. право 9274, 
  9330-31, 9341, 9343, 9345, 9363 
 кримін. судочинство 9294, 9305, 
  9311, 9322, 9461 
 кримінологія 9337, 9340, 9347 
 культура 8291, 12417, 12519 
 культурологія 8290, 11886-87 
 лісівництво 11458 
 маркетинг 8725 
 мат. моделювання 10206 
 математика 10113 
 машинобудування 11848 
 медицина 8088, 9560 
 металургія 8946 
 меценатство 9607 
 митна служба 9606 
 митна справа 9137, 9146 
 міжнар. відносини 8582-83 
 міжнар. договори 9271 
 міжнар. екон. відносини 8901, 
  9020, 9029 
 міжнар. економіка 8997 
 міжнар. перевезення 11725 
 міжнар. право 9089, 9093 
 місц. бюджет 8826 
 місц. самоврядування 8529, 9131, 
  9142, 9176, 9195, 9574, 9592, 
  9615, 9635, 9640 
 мовна культура 8285 
 мовна політика 9643, 12131 
 молокоперероб. пром-сть 8985 
 молоч. пром-сть 8258, 8996 
 мор. порти 11301 
 мор. трансп. 8959 
 морал. виховання 9800 
 муз. мистецтво 12056-58, 12061, 
  12068-71, 12078-79 
 муз. освіта 9878 
 музика 9689, 12081 
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 наук. дослідж. 12455 
 наука 8082, 8084-88 
 нафтогаз. пром-сть 8261 
 нац. безпека 8584, 9256, 
  9321, 9367, 9551 
 нац. економіка 9637 
 нац. ідеологія 8527 
 нац. меншини 9698 
 нотаріат 9459 
 образотвор. мистецтво 12049, 12052 
 оподаткування 8793, 8795-96, 
  8814, 8828, 8860-61, 9358 
 орг. вир-ва 8958 
 орнітологія 10609 
 освіта 9110, 9453, 9549, 
  9628, 9693-94, 9698, 
  9711, 9719, 9735-36, 12398 
 охорона здоров'я 8847, 9577, 
  9603, 9630, 9652 
 охорона пам'яток 9232 
 охорона праці 9502 
 охорона природи 9623 
 парламент 8587 
 педагогіка 9681, 9695-96, 
  9699, 9709, 9713, 9727-28, 
  9737, 9762, 9796, 9800 
 пенсійне забезп. 9187, 9671-72 
 пенсійне страхування 9655 
 підприємництво 8665, 8765, 
  8780, 8814, 8841, 9071, 
  9379, 9389, 9561, 9571 
 податк. право 9038-39, 9112, 
  9130, 9169, 9431 
 податк. реформи 8833 
 податк. служба 9202, 9541, 
  9584, 9600, 9647 
 політ. влада 8515, 8525, 8542 
 політ. еліта 8558-59 
 політ. імідж 8582 
 політ. культура 8511, 8517, 
  8544, 8554-55 
 політ. опозиція 8585 
 політ. партії 9117 
 політ. реклама 11887 
 політика 8506, 8551 
 початк. освіта 9754-55, 9757, 
  9759, 9761 
 прав. культура 9069 

 права людини 9147, 9154, 9158, 
  9207, 9359 
 права споживачів 9388 
 право 8312, 9045-46 
 право власності 9405 
 правоохорон. органи 8397, 8408, 
  9106, 9108, 9133, 9158, 9197, 
  9209, 9216, 9223, 9228, 9262, 
  9283, 9422, 9505, 9566 
 православ'я 8459 
 преса 8301-02, 9699, 12221 
 приват. власність 9281 
 приватизація 12500 
 прикордон. служба 8398, 9596 
 природокористування 8603, 
  8643, 9519 
 прод. безпека 8956 
 прод. вир-во 8964 
 прокуратура 9160, 9166, 9316, 
  9461, 9465, 9484 
 пром. політика 9632 
 проф. освіта 9148, 9150, 9689, 9970 
 проф. патологія 10681 
 проф.-техн. освіта 9819 
 психодіагностика 8398 
 психологія 8368, 8385, 8408, 
  8427, 8433 
 регіон. економіка 8708, 8722, 
  8725, 8736, 8768, 8967 
 регіон. упр. 9545, 9567-68, 
  9591, 9646 
 реклама 8976 
 релігія 8370, 9517, 9641, 9709 
 ринк. економіка 8867, 9489 
 ринок житла 8710, 9552 
 ринок землі 8662 
 родовища корис. копалин 10476 
 рослинництво 11588 
 рятувал. служби 8427 
 садівництво 8971 
 селекція 11588 
 серед. освіта 9790 
 сіл. госп-во 8084, 8975, 9053, 
  9167, 9445, 9581, 11467, 11485 
 соц. відносини 8480 
 соц. географія 12387, 12390 
 соц. допомога 9665 
 соц. захист 9045, 9204, 9555, 9591 
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 соц. медицина 10662, 10670 
 соц. політика 8539, 8590 
 соц. психологія 8379 
 соц. розв. 9205 
 соц. страхування 9666 
 соц. технології 8502 
 соціологія 8445, 8447, 
  8475, 8478, 8481-84, 
  8489, 8493, 8503, 8583 
 спадк. право 9427 
 спожив. кооп. 8763 
 страхування 8974, 9450 
 суднобудування 9605 
 судоустрій 9172, 9183, 9247, 
  9287, 9353, 9389, 9441, 
  9457, 9464, 9473-74, 9649 
 тваринництво 11612 
 телекомунікації 8335, 8972 
 теплоенергетика 11801 
 торг. право 9071, 9443 
 трансп. безпека 9588 
 трансп. обладнання 11301 
 трансп. право 9048 
 транспорт 9559, 9633 
 труд. міграція 8379, 9025 
 труд. навчання 9719 
 труд. право 9476-77, 9480, 
  9482, 9484, 9488-90, 9492, 
  9495, 9497, 9500, 9502-03, 9505 
 труд. ресурси 8679, 8685, 
  8780, 11485 
 туризм 8965, 8968, 8973, 
  10029, 12387, 12390 
 тютюн. вир-во 11777 
 управління 8223, 8231 
 фармац. п-ва 11875 
 фармац. справа 10698 
 фарфор.-фаянс. пром-сть 12485 
 фауна 10618 
 фіз. виховання 10069 
 фіз. культура 9773, 12105 
 фізіологія 10650 
 філософія 8307, 8312, 8328, 
  8330, 8332, 8335, 8345-46, 
  8350, 8356, 8368, 8370, 8375 
 фін. контроль 8869, 9642 
 фін. право 9171, 9180, 
  9372, 9428-29, 9432, 9434, 

  9436, 9441, 9445, 9447, 
  9449, 9453 
 фін. ринок 8807, 8810, 8822, 
  8824, 8832, 8838, 9524 
 фінанси 8612, 8711, 8786, 
  8790, 8811, 8826, 8847, 8855, 
  8954, 9231, 11836 
 фітопатологія 11551 
 флора 10573, 10715 
 фольклор 8291, 10080, 10085, 12081 
 фонд. ринок 8612, 8628, 8852, 8997 
 харч. пром-сть 11836 
 християнство 8455 
 цивіл. право 9129, 9394-95, 
  9399, 9400-01, 9403, 9405-06, 
  9413, 9420-22, 9424, 9426, 
  9433, 9440, 9450 
 цивіл. процесуал. право 9458, 
  9460, 9466, 9475 
 цінні папери 9406, 9434 
 цукробуряк. вир-во 8977 
 юрид. психологія 8397 
Українське Полісся 
 геологія 10460 
 геохімія 10460 
 ґрунтознавство 10109 
 екологія 10108-09, 10664 
 с.-г. меліорація 10108 
Український щит 
 родовища корис. копалин 10480 
Українські Карпати 
 геологія 10469 
 ентомологія 10614 
 туризм 12098 
 фольклор 10081 
УНР 
 етнополітика 12465 
 історія 12465 
УРСР 
 бібл. справа 12484 
 історія 12438, 12471-72, 
  12484, 12493 
 політика 12493 
 туризм 8970 
УСРР 
 агрохімія 11549 
 історія 12454, 12504 
 підприємництво 12454 
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 право 9031 
 спожив. кооп. 9031 
Франція 
 історія 12436, 12441 
 молоч. пром-сть 8996 
 муз. мистецтво 12080 
 початк. освіта 9765 
ФРН 
 вибор. системи 8550 
 госп. право 9433 
 цивіл. право 9433 
Харків 
 архітектура 12039 
 інвестиції 8743 
 історія 12453 
 муз. культура 12083 
 охорона здоров'я 12453 
 транспорт 8743 
Харківська обл. 
 газопостачання 8729 
 демографія 12389 
 діалекти 12231 
 етнокультура 10087 
 інновації 8733 
 інформ. технології 8153 
 регіон. економіка 8729, 8733 
 соц. географія 12389 
Херсонес Таврійський, давн. м.,  
Крим. п-ів  12364 
Херсонська губернія 
 історія 12516 
 пошт. зв'язок 12516 
Херсонська обл. 
 ґрунтознавство 11539 
 муз. культура 12073 
 хореографія 12086 
Холмщина 
 фольклор 10088 
Центральна Україна 
 архітектура 12042 
 садово-парк. архіт. 12026 
 тваринництво 11649 
Центральний Лісостеп України 
 добрива 11542 
 екологія 11555 

 зерн. культури 11525, 11529, 
  11571, 11574 
 рослинництво 11542, 11608 
 селекція 11529 
 тваринництво 11630 
 фітопатологія 11555 
Черкаси 
 екологія 10497 
 флора 10497 
Чернівецька обл. 
 освіта 12379 
 природокористування 12377 
 соц. географія 12379 
Чернівці 
 гідрологія 10485 
Чернігів 
 флора 10587 
Чернігівська губернія 
 історія 12496 
 початк. освіта 12496 
Чернігівська єпархія 
 історія 12492 
Чернігівська обл. 
 вища освіта 12478 
 історія 12460, 12478 
 освіта 9799 
 соц. географія 12381 
Чорне море 
 геологія 10474 
 гідробіологія 10495, 10528, 
  10572, 10611 
 екологія 10470, 10491 
 метеорологія 10474 
 радіобіологія 10491 
 риборозведення 11696 
Чорноморський регіон 
 геополітика 8580 
 держ. безпека 9619 
Шацький нац. природ. парк,  
Волин. обл.  11455 
Швейцарія 
 післядиплом. освіта 9726 
Шестовицький археол. комплекс, 
Чернігів. обл. 12366 
Югославія 
 міжнар. відносини 8512 
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